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SINOPSE 

 

Análise de uma proposta pedagógica para introdução de 

aspectos da argumentação nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental por meio de projeto de leitura e produção de 

gêneros do domínio publicitário, sob o enfoque da 

perspectiva Semiolinguística de Análise do Discurso 

(CHARAUDEAU, 1992, 2007 e 2009). 
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RESUMO 

 

Este trabalho pretende comprovar como é viável a proposta de atividades pedagógicas 

para o desenvolvimento da competência de linguagem (Charaudeau, 2001) dos alunos, mais 

especificamente no que tange ao estudo da argumentação, desde as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Como diretriz da pesquisa, são utilizados, sobretudo, pressupostos da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso (Charaudeau, 1992; 2009). Gêneros do domínio 

publicitário foram eleitos como modelos textuais que privilegiam estratégias de 

sedução/persuasão, a fim de se evidenciar alguns aspectos fundamentais do modo 

argumentativo de organização do discurso na elaboração de um projeto didático, aplicado em 

turmas do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de Niterói, RJ. O 

corpus é formado pelas atividades que compõem o projeto, assim como pelo resultado 

apresentado pelos alunos. 

 

Palavras-chave: argumentação; publicidade; semiolinguística; ensino. 

 



 

6 

ABSTRACT 

 

This paper aims at demonstrating the viability of proposing educational activities for 

the development of language competence (Charaudeau, 2001) of students, specifically 

regarding the study of argumentation since the first grades of elementary school. As guideline 

for this study, it was used assumptions of the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis 

(Charaudeau, 1992, 2009). Genres linked to publicity domain were elected as textual models 

that emphasize seduction/persuasion strategies, in order to highlight some basic aspects of the 

argumentative mode of discourse organization in the preparation of an educational project, 

applied to classes in the 5th grade of elementary school from a public school in Niterói, RJ. It 

was used as corpus analysis the activities that make up the project, as well as the results 

presented by the students.  

 

Keywords: argumentation; publicity; semiolinguistics; teaching. 
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1. É HORA DO COMERCIAL...  
 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa, o 

domínio de uma língua “tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, 

pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende 

pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento” (MEC, 2001, p. 

23). 

A escola tem como uma de suas finalidades primordiais ensinar o aluno a ler e a 

escrever efetivamente. Contudo, a prática pedagógica tem revelado, principalmente no Ensino 

Fundamental, um resultado improdutivo em relação à proficiência linguística dos alunos e à 

sua capacidade criativa. Constata-se que, em geral, os alunos não são levados a desenvolver, 

ao longo de anos de escolarização, as competências para uma interação/interlocução em que 

demonstrem compreender/interpretar o mundo ao seu redor.  

Por esse motivo, o ensino de Língua Portuguesa tem valorizado aspectos pragmáticos 

e funcionais da língua, por meio do trabalho com os diversos gêneros textuais presentes em 

nosso cotidiano, tirando, assim, o foco exclusivo de seus aspectos formais. Segundo Dolz & 

Schneuwly (2004, p. 172), 

Na ótica do ensino, os gêneros constituem um ponto de referência concreto para os 

alunos. Em relação à extrema variedade das práticas de linguagem, os gêneros podem 

ser considerados entidades intermediárias, permitindo estabilizar os elementos formais 

e os rituais de práticas. Assim, o trabalho sobre os gêneros dota os alunos de meios de 

análise das condições sociais efetivas de produção e recepção dos textos. 

 

Essa ideia já é bastante difundida no meio acadêmico e, há mais de dez anos, também 

defendida pelos PCNs. Desse modo, o trabalho com diferentes gêneros textuais, além de 

contribuir para a apropriação por parte dos alunos das diversas formas de dizer que circulam 

socialmente, possibilita o desenvolvimento de capacidades específicas inerentes à 

compreensão e produção de textos. 

Muito é falado sobre o trabalho com a leitura sob essa perspectiva. No entanto, o 

trabalho com a escrita tem muitas vezes sido relegado a segundo plano. De acordo com 

Gomes (2006, p. 203), 

Dentre os obstáculos enfrentados pelos professores, podem-se enumerar a sua pouca 

prática nas atividades de escrita (que se traduz por um não saber e não querer 

escrever), a falta de domínio de uma teoria sobre o texto e o discurso que embase seu 
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trabalho, e a própria normatividade da escola, tornando qualquer atividade de escrita 

uma obrigação descontextualizada a cumprir. 

Tudo isso faz com que essa atividade se torne esporádica, mal organizada, intuitiva, 

sem que se tracem objetivos claros e eficazes de modo a resolver as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, levando em conta as especificidades da construção do texto 

escrito. 

 

O trabalho com produção textual – sobretudo com gêneros do modo argumentativo – 

tem sido desenvolvido quase que exclusivamente no Ensino Médio, geralmente com as 

famosas “dissertações”, de modo a preparar os alunos para as provas de vestibular, 

enfocando-se somente os aspectos estruturais de uma “redação”. Como consequência, 

multiplicam-se os resultados negativos tão fortemente comentados e criticados pela mídia. 

Bernardo (2000, p. 16, 17) reflete sobre isso quando afirma que: 

No Brasil, tornaram-se comuns publicações de “besteiras da juventude”, colhidas nas 

redações de vestibular. Unem-se professores e jornalistas na crítica fácil à expressão, 

ou desexpressão (mistura de desespero com expressão), de uma geração calada – que, 

mesmo quando parece falar nessas redações, continua calada. [grifo do autor] 

[...] 

Na escola, [...] os séculos de lá atrás continuam presentes; escrevemos para um leitor 

só, o professor, que por sua vez não nos responde, não nos escreve de volta, mas nos 

enquadra. [...] A tendência lógica é que se escreva apenas o que nos porá no quadro e 

na nota menos desagradável. [...] O aluno começa a perceber o efeito dessas estruturas 

quando “tem” de escrever e não sabe como começar. Na realidade, ele não sabe como 

começar, como fazer o meio e como terminar. 

  

Acredita-se que um dos fatores responsáveis por tal fracasso é o fato de que os alunos 

chegam despreparados ao Ensino Médio. A leitura ajuda a fornecer subsídios para a escrita, 

porém esta só se desenvolve por meio de muita prática; não é meramente fruto de um dom ou 

pura técnica.  

A partir de então, delineia-se a seguinte questão: como introduzir alguns aspectos da 

argumentação já nas séries iniciais, tendo como foco um trabalho que valorize a função 

social da língua? 

A criança, desde pequena, interage com o mundo ao seu redor. Assim, desde cedo, 

aprende a argumentar, seja para convencer o pai a ir ou não ir para determinado lugar, seja 
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para pedir que lhe compre um brinquedo, seja para convencer de que não foi ela que quebrou 

o vaso do qual a mãe tanto gostava... Desse modo, não há por que deixar para abordar a 

argumentação somente no Ensino Médio, se nossos pequenos alunos já se mostram 

argumentantes em potencial.  

Normalmente, nessa fase escolar, a preferência é trabalhar com gêneros 

predominantemente narrativos, como fábulas, lendas, contos de fadas etc., já que o contar e o 

ouvir histórias fazem parte do mundo das crianças dessa faixa etária. No entanto, o ideal seria 

abordar diversos tipos de organização textual desde cedo, de forma gradual. Dolz & 

Schneuwly (2004, p. 64), concordam com isso, quando afirmam que o trabalho com textos 

deva ocorrer em espiral, ou seja, objetivos semelhantes devem ser "abordados em níveis de 

complexidade cada vez maiores ao longo da escolaridade". O trabalho com textos em espiral 

é, da mesma forma, defendido por Lerner (2006, p. 16), que aponta que as práticas de leitura e 

escrita 

requerem períodos longos para ser exercidas porque não dependem apenas do 

conhecimento de regras. Aprende-se a ler por meio de muitas leituras, do 

conhecimento de diversos autores, de vários setores da cultura escrita etc. Tudo isso 

depende de jornadas longas. É um processo em espiral, no qual se volta a certos 

conteúdos sob uma nova perspectiva. Há aspectos que ocorrem simultaneamente e 

necessitam de diferentes situações para que sejam apropriados. 

 

 

Além disso, com relação ao ensino da argumentação, Charaudeau (2009, p. 201) afirma 

que a tradição escolar nunca esteve muito à vontade com essa atividade de linguagem, em 

contraste com o grande desenvolvimento dos Modos Narrativo e Descritivo. O autor ainda 

acrescenta que, apesar de as instruções oficiais recomendarem que as capacidades de 

raciocínio dos alunos sejam desenvolvidas, nada é dito sobre como realizar isso. 

Nessa mesma perspectiva, Menezes (2006, p. 87) comenta que, no que diz respeito ao 

ensino, a argumentação é um campo ainda coberto de nebulosidade, já que, apesar de os 

próprios PCNs destacarem a importância do estudo centrado no discurso/texto, a opção 

explícita pelo trabalho com a argumentação só se dá em momentos específicos, como se o seu 

estudo apenas em uma ou outra fase de formação fosse suficiente. O autor ainda acrescenta 

que uma coisa é certa: "o ensino da argumentação pode levar a performances mais 

interessantes e democráticas na convivência social e política". 
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Outra falha da escola com relação ao ensino de produção textual é o fato de 

desconsiderarem a produção de textos orais, privilegiando somente a produção de textos 

escritos. De acordo com Marcuschi (1997, p. 39),  

A fala é uma atividade muito mais central do que a escrita no dia a dia da maioria das 

pessoas. Contudo, as instituições escolares dão à fala atenção quase inversa à sua 

centralidade na relação com a escrita. Crucial neste caso é que não se trata de uma 

contradição, mas de uma postura. 

 

Os PCNs (MEC, 2001, p. 43), por sua vez, afirmam que, quando se diz que a 

finalidade do ensino de Língua Portuguesa é “a expansão das possibilidades do uso da 

linguagem, assume-se que as capacidades a serem desenvolvidas estão relacionadas às quatro 

habilidades básicas: falar, escutar, ler e escrever”. Os PCNs (op. cit., p. 48) ainda dizem que, 

como não é papel da escola ensinar o aluno a falar (isso é algo que a criança aprende antes da 

idade escolar), a escola não tinha tomado para si a tarefa de ensinar quaisquer usos e formas 

da língua oral; quando o fazia, era de forma inadequada, corrigindo a fala “errada” dos alunos 

(ou seja, que não estava de acordo com a variedade de prestígio social), tentando evitar que 

escrevessem errado. Portanto, os PCNs (op. cit., p. 49) apontam que 

[...] o desenvolvimento da capacidade de expressão oral do aluno depende 

consideravelmente de a escola constituir-se num ambiente que respeite e acolha a vez 

e a voz, a diferença e a diversidade. Mas, sobretudo, depende de a escola ensinar-lhe 

os usos da língua adequados a diferentes situações comunicativas. [...] 

Não basta deixar que as crianças falem; apenas o falar cotidiano e a exposição ao falar 

alheio não garantem a aprendizagem necessária. É preciso que as atividades de uso e 

as de reflexão sobre a língua oral estejam contextualizadas em projetos de estudo, quer 

sejam da área de Língua Portuguesa, quer sejam das demais áreas do conhecimento. 

 

O presente estudo propõe o trabalho com textos publicitário em sala de aula, pois, a 

partir deles, é possível desenvolver a integração de diferentes mídias – TV, vídeo, material 

impresso (revistas, jornais, outdoors) e internet –, com o objetivo de oferecer aos alunos a 

oportunidade de aprimorar a leitura e a escrita, assim como a oralidade. Além disso, seria 

possível estudar como o mesmo gênero se adapta a vários tipos de suporte, modificando as 

estruturas e escolhas, devido às características do veículo e às transformações na intenção do 

emissor. De acordo com Carvalho (2008, p. 6), 
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O texto publicitário [...] torna-se um instrumento importante no ensino da língua, pois 

reproduz em sua mensagem o discurso com seus recursos linguísticos e visuais, tal 

como está transitando no momento, na sociedade em que está inserido. É um discurso 

atual e bem elaborado, utilizando os recursos de informação, argumentação e 

convencimento, de que o sistema dispõe e o falante usa: recursos fonéticos, léxico- 

semânticos e sintáticos. Além disso, traz referências culturais que podem ser 

identificadas no mesmo. 

 

Desse modo, além da integração das diferentes mídias por meio dos gêneros do 

domínio publicitário, seria possível trabalhar com alguns aspectos da argumentação já 

nas séries iniciais, já que o objetivo do texto publicitário é persuadir/seduzir o interlocutor a 

adquirir determinado produto ou serviço. 

Da mesma forma, não se pode negar a imensa força que exercem os meios de 

comunicação em massa e os gêneros deles decorrentes na formação da opinião pública, 

agindo fortemente em todas as esferas sociais. Segundo Nagamini (2002, p. 60), a partir da 

leitura de propagandas seria possível verificar como o aluno opera com as diferentes 

linguagens que elas oferecem (verbal, visual, etc.), e até que ponto a mensagem publicitária 

pode influenciar seu comportamento diante do mundo. Do mesmo modo, a autora sugere que  

propor a elaboração de uma campanha publicitária com os alunos "poderia trazer resultados 

interessantes na medida em que o aluno teria que trabalhar com o texto persuasivo, 

característico da publicidade" (op. cit., p. 60). 

Nesse sentido, ao trabalhar as características dos textos da publicidade, será possível 

ajudar os alunos a desenvolverem e perceberem os mecanismos utilizados por esse tipo de 

linguagem, além de fornecer meios para que tenham um olhar mais cuidadoso e menos 

passivo ao confrontar tais textos. Consequentemente, o trabalho com gêneros do domínio 

publicitário também pode tornar-se um ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica com relação aos mesmos. 

Assim, o presente trabalho tem como principal objetivo mostrar como a 

argumentação pode ser trabalhada já nas séries iniciais, considerando alguns dos 

aspectos linguístico-discursivos dos textos publicitários. Ao utilizar gêneros do domínio 

publicitário, pretende-se também ter como foco um trabalho de produção que valorize a 

função social da língua, desenvolvendo tanto a oralidade quanto a escrita. Enfim, sem 

esquecer os aspectos ideológicos inerentes ao gênero, pretende-se, por meio da 
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conscientização dos mecanismos de persuasão que envolvem os textos publicitários, oferecer 

aos alunos uma visão crítica acerca da máquina publicitária, que todos os dias “inunda” suas 

vidas, incentivando o consumo. 

Como diretriz para essa pesquisa, são utilizados pressupostos da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso com relação ao ato de linguagem como encenação, 

às competências de linguagem, à manipulação dos modos de organização do discurso e à 

Modalização (Charaudeau, 1992, 2009). Também são abordados aspectos linguístico-

discursivos da Argumentação diretamente ligados a essa teoria. Além disso, um enfoque 

especial é dado aos gêneros do domínio publicitário, a partir do qual as principais 

características argumentativas presentes em tais textos são reveladas e seus aspectos 

ideológicos são expostos à reflexão.  

Relacionando teoria à prática, tentou-se mostrar como a argumentação pode ser 

abordada na escola por meio dos gêneros do domínio publicitário, enfocando os aspectos 

linguísticos discursivos de tais textos. Para isso, um projeto didático realizado com os 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental é descrito e, a fim de verificar os 

resultados obtidos, como corpus de análise, são utilizados alguns dos textos estudados 

pelos alunos durante o projeto e também alguns dos textos produzidos por eles. 

Dessa forma, o presente trabalho está dividido em duas partes principais, uma 

concernente à teoria que deu suporte ao projeto realizado (capítulo 2) e outra referente ao 

projeto em si, à análise dos textos explorados e também dos textos desenvolvidos pelos alunos 

(capítulo 3). 

O segundo capítulo, denominado Teoria Semiolinguística, Argumentação e 

Publicidade, divide-se em três partes: no tópico 2.1, apresentam-se aspectos da teoria 

Semiolinguística de Patrick Charaudeau (1992, 2009) considerados importantes para esse 

trabalho; no tópico 2.2, discute-se sobre a Argumentação; no tópico 2.3, abordam-se os 

gêneros do domínio publicitário. 

No tópico 2.1, localiza-se a Semiolinguística dentro da Análise do Discurso Francesa, 

e apresentam-se seus principais fundamentos, como: o ato de linguagem como encenação 

(mise en scène) e os sujeitos envolvidos na troca comunicativa; a competência de linguagem e 

suas subcompetências, cada uma referente a um aspecto da linguagem; a manipulação dos 

Modos de Organização do Discurso, princípios e organização da língua que dependem da 

finalidade comunicativa do falante, classificados por Charaudeau (1992, 2009) como 
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Descritivo, Narrativo, Argumentativo e Enunciativo; e a Modalização, parte do fenômeno 

linguístico da Enunciação, que revela a posição assumida pelo locutor e pelo interlocutor no 

Ato de Linguagem. 

No tópico 2.2, por sua vez, apresenta-se a Argumentação como uma totalidade que o 

modo de organização argumentativo contribui para construir e, inicialmente, faz-se um breve 

panorama da Argumentação na visão de outros autores ao longo do tempo. Em seguida, 

apresenta-se a dupla perspectiva da Argumentação: a razão demonstrativa, ligada à lógica 

argumentativa (aspecto linguístico); a razão persuasiva, ligada à encenação argumentativa 

(aspecto discursivo). Por fim, a Argumentação é analisada sob essas duas perspectivas, 

tomando-se por base principal a teoria Semiolinguística. 

No tópico 2.3, apresenta-se primeiramente o que são os gêneros textuais, sob o 

enfoque dado a partir dos estudos de Bakhtin (1994) e adotado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa (MEC, 2001). Logo depois, enfocam-se os gêneros 

do domínio publicitário e uma classificação é proposta, com base nos trabalhos de Sampaio 

(2003) e Marcuschi (2008); além disso, a construção da máquina midiática (CHARAUDEAU, 

2007) é estudada. No subtópico seguinte, abordam-se os aspectos argumentativos presentes na 

publicidade, fundamentando-se principalmente no diz Monnerat (2003) sobre o tema, com 

base na relação argumentativa proposta por Charaudeau (1992). No fim desse tópico, a 

publicidade é analisada sob outra perspectiva: a ideologia subjacente no texto publicitário 

torna-se o foco, demonstrando a importância de abordar tais textos em sala de aula. 

O terceiro capítulo, intitulado Argumentação e Publicidade na Escola, divide-se em 

quatro partes: no tópico 3.1 trata-se da importância de se utilizar diferentes Gêneros Textuais 

no ensino de língua; no tópico 3.2 descreve-se o projeto didático envolvendo gêneros do 

domínio publicitário desenvolvido com os alunos; no tópico 3.3 faz-se a análise dos textos 

trabalhados com os alunos durante o projeto, enfocando a teoria apresentada; o tópico 3.4, que 

faz a análise dos textos produzidos pelos alunos durante o projeto. 

No tópico 3.1, ao se falar da importância da utilização de textos de diferentes gêneros 

no ensino de língua, abordam-se temas como a leitura, a produção textual e o texto como 

unidade de ensino de língua (GERALDI, 1995). 

Já no tópico 3.2, antes de se descrever o projeto em si, fala-se  da importância de se 

trabalhar com projetos didáticos, da relevância da abordagem de gêneros do domínio 

publicitário em sala de aula, além de ressaltar a importância de se apresentar diferentes modos 
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de organização do discurso desde as séries iniciais (ensino em espiral). Em seguida, apresenta 

todas as etapas do projeto desenvolvido com os alunos. 

O tópico 3.3 é de grande importância, pois nele faz-se uma análise do material 

trabalhado com os alunos, o que possibilitou as posteriores produções textuais. 

Primeiramente, analisa-se um episódio de desenho animado utilizado como motivação para 

introduzir o projeto, cujo tema é o discurso publicitário. Depois, são analisados dez anúncios 

de cinco revistas diferentes (dois anúncios de cada revista), mostrando a relação dos mesmos 

com seu público alvo, além dos aspectos linguístico-discursivos que possibilitam a 

persuasão/sedução do interlocutor. Por fim, foram analisados três comerciais de TV, 

escolhidos pelos próprios alunos, a fim de verificar as características do gênero e também os 

aspectos linguístico-discursivos utilizados para sedução/persuasão do espectador. 

No último tópico do capítulo 3, o tópico 3.4, tem-se por finalidade apresentar os 

trabalhos produzidos pelos alunos, com o objetivo de verificar se os mecanismos linguístico-

discursivos de persuasão/sedução foram compreendidos e apreendidos, verificando também a 

lógica argumentativa presente nos textos criados. Para isso, foram analisados cinco anúncios e 

cinco comerciais, relativos a grupos e produtos diferentes. 

O quarto capítulo finaliza o trabalho, ao trazer as considerações finais a respeito da 

proposta de pesquisa de uma forma geral, a fim de verificar se seus objetivos foram atingidos.  
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2. TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA, ARGUMENTAÇÃO E PUBLICID ADE 
 

Neste capítulo, será abordada a perspectiva Semiolinguística de Análise do Discurso, 

desenvolvida por Patrick Charaudeau (1992; 2009), a fim de esclarecer os aspectos que 

nortearam o presente estudo, como a questão do ato de linguagem como encenação, a 

competência de linguagem, os Modos de Organização do Discurso e a Modalização. Além 

disso, sob a mesma perspectiva, será tratada a Argumentação e seus elementos linguísticos e 

discursivos. Em seguida, serão definidos os "gêneros textuais" e descritas suas principais 

características. Por fim, serão enfocados os gêneros do domínio publicitário, a fim de 

desvendar pontos relevantes para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e alcançar os 

objetivos propostos. 

 

2.1  A abordagem Semiolinguística 
 

A Análise do Discurso (AD) surge no fim da década de 60, na França: uma “corrente 

das ciências da linguagem que toma como o objeto o discurso” (PAVEAU & SARFATI, 

2006, p. 201). No entanto, muito antes da aparição da AD, o estudo do discurso já estava 

presente nas pesquisas de linguistas que, mesmo sem utilizarem exatamente a palavra 

“discurso”, já faziam emergir o assunto no campo das reflexões. Dentre eles, podemos citar 

Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin e Émile Benveniste, cujas teorias são ainda hoje 

largamente conhecidas e aproveitadas por diversas vertentes dos estudos linguísticos. 

O termo “análise do discurso” teve origem na tradução de discourse analysis, 

expressão utilizada pelo linguista norte-americano Zellig Harris (1952 apud MAZIÈRE, 2007, 

p. 7), para designar a análise da “estrutura de um texto ou de um tipo de texto, ou sobre o 

papel de cada elemento nessa estrutura", aproximando-se, assim, ao sentido dado pela 

Linguística Textual. De acordo com Paveau & Sarfati (2006, p.202), para os anglo-saxões, de 

maneira geral, a análise do discurso correspondia à análise conversacional, o “estudo de trocas 

verbais orais ou escritas, cujo postulado é que todo o discurso é fundamentalmente 

interativo”. Segundo os mesmos autores (op. cit., p. 202), a AD fundada na França, por sua 

vez, estuda as produções verbais no interior de suas condições sociais de produção e, para 

isso, leva em consideração a significação e o modo de produção dos discursos.  
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O filósofo Michel Pêcheux, por volta dos anos 60, reuniu o grupo de pesquisadores 

que criou a escola conhecida como “Análise do Discurso Francesa” (ADF), "École française 

d’Analyse du Discours". De acordo com Machado (2007, p. 114), um dos objetivos da ADF 

nesse período inaugural era desvendar a manipulação ideológica presente nos discursos 

políticos da direita francesa, configurando-se como uma análise que sempre se interessou pelo 

poder da palavra e sua influência manipuladora.  

Essa primeira época da ADF, no entanto, ainda que “revolucionária”, buscava apoio 

na língua, numa visão baseada no estruturalismo pós-saussuriano, e era compreendida como 

“um conjunto de discursos produzidos em um dado momento”; o sujeito era tratado como 

assujeitado, mas com a ilusão de ser “fonte do discurso”, segundo Pêcheux, a partir da leitura 

das teses de Althusser (FERNANDES, 2008, p. 87). Além disso, o discurso de todo o ser 

falante seria sempre assujeitado a uma formação discursiva dominante, que determinaria o 

que pode e deve ser dito a partir de uma dada posição em uma dada conjectura (MACHADO, 

2007, p. 114).  

Na história da construção teórica da ADF ocorreram vários deslocamentos teóricos. 

Isso pode ser observado já nos últimos escritos de Pêcheux: a ideia de homogeneidade 

atribuída às condições de produção do discurso é abandonada; a noção de enunciação passa a 

ser abordada; surgem várias indagações a respeito do sujeito do discurso, do espaço da 

memória, e sobre a AD em si, enquanto procedimento de análise (FERNANDES, 2008, p. 

89). Todas essas indagações e conceitos acrescentados e reavaliados permitiram que a 

reformulação teórica da ADF tivesse continuidade mesmo após a morte de Michel Pêcheux, 

em 1983, e conferisse a essa vertente investigativa vários desdobramentos e perspectivas 

analíticas. 

As tentativas de respostas possíveis para algumas das indagações deixadas pela ADF 

deram origem à Teoria Semiolinguística, criada pelo linguista francês Patrick Charaudeau, do 

Centre d’Analyse du Discours da Universidade de Paris XIII. Sua tese Les Conditions 

linguistiques d’une analyse du discours, orientada por Bernard Pottiers e defendida em 1977 

na Universidade de Paris IV, procurava refletir, como diz o próprio título, sobre "as condições 

linguísticas de uma análise do discurso", e não definir o que seria a AD em si. O emprego do 

artigo "uma" nos mostra também a consciência do autor de que a AD pertence a um amplo 

domínio de teorias que precederam às lançadas em sua tese e outras, que surgiriam depois 

dela (MACHADO, 2008, p. 175). 
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A Teoria Semiolinguística foi divulgada a partir de 1983, por meio do livro Langages 

et Discours. Trata-se de uma análise discursiva que “vê a linguagem como veículo social de 

comunicação”. Machado (2007, p. 115) afirma que: 
 

Charaudeau propõe uma abordagem em AD que ele mesmo denomina 
“representacional e interpretativa” e cujo objeto de estudo pode ser definido através de 
hipóteses sobre a existência de representações sociodiscursivas dominantes em uma 
dada sociedade e nesse ou naquele grupo social desta sociedade.  

Esta teoria, dita “antropofágica” por seu próprio criador, reúne saberes e estratégias 
vindas da Psicologia Social, da Antropologia, da História, da Etnologia, sendo que 
esse coerente amálgama é amparado por uma sólida base linguística; isso lhe fornece 
um instrumental teórico bem estruturado e aplicável para a análise de diferentes 
corpora, desde que estes sejam vistos como integrantes de discursos produzidos em 
uma situação de comunicação. 

 

A Semiolinguística possui uma perspectiva multifacetada, buscando informações em 

diferentes campos do conhecimento e servindo como fonte de pesquisa para os mesmos; 

possui, então, um caráter transdisciplinar.  

Nessa análise, o discurso é visto como um “jogo comunicativo” e a produção dos atos 

de linguagem é impregnada de um propósito de “agir sobre o outro”. Dessa forma, o discurso 

é visto por Charaudeau como um fenômeno comunicativo por excelência, e é em torno dessa 

ideia que o linguista construirá as bases da Teoria Semiolinguística.  

Outra característica importante da Semiolinguística é o retorno pleno do sujeito, visto 

como um ser histórico e comunicante, capaz de "atuar" ou assumir diferentes papéis em sua 

vida em sociedade (MACHADO, 2008, p. 180). Segundo Charaudeau (1995, p. 98), sémio- 

vem de semiósis, lembrando que a construção do sentido e sua configuração se fazem por 

meio de uma relação forma-sentido, nos diferentes sistemas semiológicos, sob a 

responsabilidade de um sujeito que possui uma intencionalidade de ação e um projeto de 

influência social; o termo linguística lembra que isto é feito por meio de um material 

linguageiro – as línguas naturais – que, em virtude de sua dupla articulação, e da 

particularidade combinatória de suas unidades (sintagmático-paradigmática, em vários níveis: 

palavra, frase, texto), impõem um processo de semiotização do mundo. 

A semiotização do mundo, por sua vez, se dá por meio de um duplo processo, de 

acordo com Charaudeau (1995, p. 98). O primeiro seria um processo de transformação, que, 

partindo de um "mundo a significar", transforma este em um "mundo significado", por meio 
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da ação de um sujeito falante; o outro, um processo de transação, que faz desse mundo 

significado um objeto de troca com outro sujeito falante que faz o papel de destinatário. 

Apesar de esses dois processos se efetuarem segundo procedimentos diferentes, eles 

são solidários. Segundo Charaudeau (1995, p. 101), essa dependência recíproca entre os dois 

processos é o que marca uma mudança nos estudos sobre a linguagem, uma vez que o 

interesse é saber o sentido comunicativo (o valor semântico-discursivo) dos fatos da 

linguagem, não somente observando as operações de transformação por elas mesmas, mas 

considerando-as dentro da estrutura imposta pelo processo de transação; esse quadro 

fornecerá a base para a construção de um "contrato de comunicação". 

No modelo proposto por Jakobson (1993, p. 123), a Comunicação é representada pelo 

esquema clássico: Emissor – Mensagem – Receptor. Esse esquema simétrico preocupa-se 

somente com a integridade material da mensagem durante o processo de comunicação, mas 

não leva em consideração os efeitos que essa mensagem poderia causar no receptor. Desse 

modo, um ato de comunicação seria a transmissão de uma mensagem de um emissor para um 

receptor, que possuem em comum, ao menos parcialmente, o código indispensável para a 

codificação e decodificação da mensagem (FREITAS, 2009, p. 191).  

Contrapondo-se ao esquema simétrico de Jakobson, Charaudeau destaca a assimetria 

entre os processos de produção e interpretação da mensagem, na medida em que vê 

o TU não como um simples receptor, mas sim como um sujeito que elabora uma 
interpretação em função do ponto de vista que ele tem sobre as circunstâncias do 
discurso e sobre o EU. O EU, por sua vez, descobrindo que o TU-interpretante não é o 
mesmo que ele imagina, descobre-se como um outro EU, sujeito falante fabricado pelo 
TU-interpretante (op. cit., p. 191). 

 

Dessa forma, outro aspecto importante do ato comunicativo, ou ato de linguagem, 

seria a situação de comunicação, ou seja, o quadro psicossocial no qual se acham os parceiros 

da troca linguageira. Tais parceiros são determinados por uma identidade social e ligados por 

um contrato de comunicação; além disso, durante o processo comunicativo, eles acionam 

estratégias de linguagem ajustadas à situação, visando garantir as condições de sucesso de 

suas empreitadas comunicativas.  

No próximo tópico, abordaremos mais especificamente o ato de linguagem e os 

sujeitos da linguagem. 
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2.1.1 O ato de linguagem como encenação (mise en scène) 
 

O ato de linguagem depende do ponto de vista dos atores envolvidos no diálogo. A 

finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito comunicante, quanto para o interpretante) 

não deve ser buscada apenas no enunciado em si, mas no "jogo" que será estabelecido entre 

este e seu sentido implícito.  

Portanto, o ato de linguagem encerra um duplo valor, ou uma dupla dimensão: o 

Explícito e o Implícito, indissociáveis. O Explícito corresponde à simbolização referencial; é o 

jogo de reconhecimento morfossemântico construtor de sentido. O Implícito, por outro lado, é 

o lugar de sentidos múltiplos que dependem das circunstâncias de discurso (C de D); 

corresponde à significação e refere-se ao fato de discurso, ou seja, sua situação de emprego.  

Desse modo, o processo de comunicação não decorre de uma única intencionalidade. 

É o sentido Implícito que comanda o sentido Explícito para constituir a significação de uma 

totalidade discursiva. Charaudeau (2009, p.27) propõe, então, a seguinte equação para 

representar a definição de ato de linguagem (A de L): 
 

  

A de L = [Explícito x Implícito] C de D 
 

                  Quadro 1: Definição de ato de linguagem 

 

As circunstâncias do Discurso (C de D) dependerão de dois aspectos: a relação que o 

sujeito comunicante e o sujeito interpretante mantêm face ao propósito linguageiro e a relação 

que esses dois sujeitos mantêm um diante do outro. As Circunstâncias do Discurso, portanto, 

são definidas por Charaudeau (op. cit., p. 32) como "o conjunto de saberes supostos que 

circulam entre os protagonistas da linguagem". Esses saberes supostos podem ser a respeito 

do mundo (as práticas sociais partilhadas) ou sobre os pontos de vista recíprocos dos 

protagonistas do ato de linguagem (os filtros construtores de sentido). 

A partir dessa abordagem, podemos afirmar que a significação do ato de linguagem 

não é autônoma, pois ela depende de filtros de saberes que a constroem, tanto do ponto de 

vista do sujeito comunicante, quanto do ponto de vista do interpretante. Isso permite observar, 

então, que existe uma assimetria entre o processo de produção e o processo de interpretação 

do ato de linguagem.  

Dessa forma, o ato de linguagem deve ser visto como um encontro dialético entre dois 

processos: o processo de Produção, criado por um EU dirigido a um TU destinatário; e o 
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processo de Interpretação, criado por um TU' interpretante, que constrói uma imagem do EU' 

do locutor.  

Em relação ao ato de linguagem, Charaudeau ainda distingue um circuito externo 

(“lugar do 'fazer', dos sujeitos psicossociais”) e um circuito interno (“lugar da organização do 

'dizer', considerado como discurso, um espaço em que os sujeitos são seres da 'palavra'”).   

Pode-se depreender, então, quatro "sujeitos", representados por duas entidades, cada 

uma desdobrada em "sujeito" e "sujeito da fala". O ato de linguagem torna-se, assim, um ato 

interenunciativo entre quatro sujeitos, um "lugar de encontro imaginário de dois universos de 

discurso que não são idênticos" (CHARAUDEAU, 2009, p. 45). 

Partindo desse princípio, designando EU como o sujeito produtor do ato de linguagem, 

e TU como o sujeito-interlocutor desse ato de linguagem, os quatro sujeitos da linguagem são 

denominados por Charaudeau (op. cit., p. 45-52) da seguinte forma: 

• o EUc (sujeito comunicante) é um sujeito agente (como o TUi), localizado na esfera 

externa do ato de linguagem, mas responsável por sua organização. É o iniciador 

responsável pelo ato de produção. 

• o EUe (sujeito enunciador) é um sujeito de fala, realizado e instituído na fala, que oculta 

em maior ou menor grau o EUc. É responsável por produzir um certo efeito de discurso 

sobre o TUi, que construirá para si, por sua vez,  uma imagem do EUe. 

• o TUd (sujeito destinatário) é um sujeito de fala (como o EUe), que é fabricado pelo 

EU, como destinatário ideal, adequado ao seu ato de enunciação. Pertence, portanto, ao ato 

de produção. 

• o TUi  (sujeito interpretante) é um sujeito que age independentemente do EU, que 

institui a si próprio como responsável pelo ato de interpretação que produz. 

 

Retomando, então, o que foi dito, todo ato de linguagem resulta de um jogo entre o 

implícito e o explícito e, por esse motivo, ele surgirá de duas circunstâncias de discurso 

específicas; ocorrerá no ponto de encontro dos processos de produção e de interpretação, será 

encenado por duas entidades, desdobradas em sujeito de fala e sujeito agente. Dessa forma, 

Charaudeau (op. cit., p.52) representa o ato de linguagem e os sujeitos da linguagem por meio 

do esquema descrito no quadro 2. 
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       Quadro 2: O ato de linguagem e seus sujeitos 

Nesse sentido, o ato de linguagem ocorre em uma situação de comunicação que, além 

de envolver a relação entre os sujeitos, funciona como uma espécie de encenação (mise en 

scène) definida por contratos e estratégias (op. cit., p. 56). 

A noção de contrato (op. cit., p. 56) pressupõe um acordo a que os indivíduos 

pertencentes a um mesmo grupo sejam capazes de chegar a respeito das representações 

linguageiras de suas práticas sociais. Consequentemente, o sujeito comunicante poderá 

sempre supor que seu interlocutor possui uma competência linguageira de reconhecimento 

equivalente à sua (o que nem sempre acontece efetivamente). Esse contrato é, normalmente, 

implícito à situação de comunicação e é constituído pela finalidade do ato de comunicação, 

pela identidade dos parceiros envolvidos e pelas circunstâncias materiais nas quais se realiza 

o ato de comunicação (MACHADO, 2006, p.19). Com relação ao contrato de comunicação, 

Monnerat (2003, p. 24) afirma o seguinte: 
 

Podemos dizer que todo ato de comunicação social supõe um contrato. Este termo, 
tomado de empréstimo do domínio jurídico, indica, de um lado, que o ato de 
comunicação em questão é um ato de troca que se instaura entre dois parceiros e, de 
outro, que ele só é válido se os dois parceiros se submeterem mentalmente a certas 
condições discursivas que lhes permitam identificar-se como verdadeiros parceiros de 
troca, ao mesmo tempo em que reconhecem a validade do ato de comunicação. 

 

A noção de estratégia (op. cit., p. 56) está ligada à ideia de que o sujeito comunicante 

(EUc) idealiza, organiza e encena suas intenções de modo a produzir certos efeitos – de 

sedução ou persuasão – sobre o sujeito interpretante (TUi), tentando fazer com que ele se 

identifique – de forma consciente ou não – com o sujeito destinatário ideal (TUd), construído 
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pelo EUc. Para que isso ocorra, o EUc poderá utilizar contratos de reconhecimento, como os 

descritos anteriormente, ou recorrerá a outros procedimentos, que oscilam entre a fabricação 

de uma imagem real (verdade exterior ao sujeito e que teria força de lei) e a fabricação de 

uma imagem de ficção (identificação do sujeito com um outro; lugar de projeção do 

imaginário desse sujeito). 

O ato da comunicação está envolvido, então, em uma dupla aposta, pois o "sujeito 

falante" espera que os contratos que está propondo sejam bem percebidos pelo sujeito 

interpretante, e espera também que as estratégias que utilizou produzam o efeito esperado. 

Desse modo, para que os objetivos comunicativos sejam atingidos, o ato de linguagem 

depende de vários componentes, cada um exigindo um tipo de conhecimento, o que 

Charaudeau denomina "competência" da linguagem, ligada aos três níveis de construção do 

sentido. 

 

2.1.2  A Competência de Linguagem 
 

Charaudeau (2001, p.13) afirma que a construção de sentido, mediante qualquer ato de 

linguagem, procede de um sujeito que se dirige a outro sujeito, dentro de uma situação de 

troca específica, que sobredetermina parcialmente a escolha dos recursos de linguagem que 

poderá usar. Isso levou o autor a elaborar um modelo dividido em três níveis, correspondentes 

aos tipos de competência do sujeito: o nível situacional ligado à competência situacional, o 

nível discursivo ligado à competência discursiva e o nível semiolinguístico, ligado à 

competência semiolinguística. 
 

A competência situacional exige de todo sujeito comunicante e interpretante de um ato 

de linguagem a aptidão para construir seu discurso em função da identidade dos parceiros da 

troca, da finalidade da troca, do propósito em jogo e do dispositivo (circunstâncias materiais 

da troca).  

A identidade dos protagonistas da troca determina "quem fala com quem?" ou "quem 

fala a quem?" ou "quem se dirige a quem?", em termos de status, papel social e localização 

dentro das relações de poder; a identidade do sujeito falante é que determina e justifica seu 

"direito à palavra". A identidade dos parceiros engajados na troca é a condição que requer que 

todo o ato de linguagem dependa dos sujeitos nele inscritos (CHARAUDEAU, 2007, p. 68). 

A finalidade do ato de comunicação é dada pela resposta à seguinte pergunta 

implícita: "estou aqui para dizer o quê?" (expectativa de sentido em que se baseia a troca), 
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expressa, nesse nível, em termos de fins discursivos (prescrição, solicitação, informação, etc.). 

É a condição que requer que todo ato de linguagem seja ordenado em função de um objetivo. 

A resposta à pergunta "estamos aqui para dizer o quê?", numa problemática de influência, se 

dá em termos de visadas. Há quatro tipos de visadas, que podem combinar entre si (op. cit., p. 

69): 

• a prescritiva, que consiste em querer "fazer fazer", ou seja, levar o outro a agir de 

determinada maneira; 

• a informativa, que consiste em querer "fazer saber", ou seja, transmitir um saber a quem 

se presume não possuí-lo; 

• a incitativa, que consiste em querer "fazer crer", ou seja, levar o outro a pensar que o 

que está sendo dito é verdadeiro; 

• a visada do páthos (patemização/captação), que consiste em "fazer sentir", ou seja, 

provocar no outro um estado emocional agradável ou desagradável. 
 

O propósito traz a ideia de que todo o ato de linguagem parte de uma área temática, 

por mais geral que seja; trata-se da tematização. O propósito é dado pela resposta à pergunta 

implícita: "do que se trata?". Assim, a competência situacional é o que determina o que está 

em jogo em um ato de linguagem; isto é fundamental, pois não há ato de linguagem sem 

propósito. 

O dispositivo é a condição que requer que o ato de comunicação seja construído de 

uma maneira particular (op. cit., p. 70). Tal construção está relacionada às circunstâncias 

materiais em que a troca se desenvolve. O dispositivo pode ser definido ao se responder às 

perguntas: "em que ambiente se inscreve o ato de comunicação?", "que espaços físicos são 

ocupados pelos parceiros?", "que canal de transmissão é utilizado?". Em alguns casos, o 

dispositivo é objeto de uma montagem cênica pensada de maneira estratégica, como nas 

mídias televisuais ou na publicidade. Em outros casos, como na conversa espontânea, 

interfere pouco, embora mantenha certas características. Charaudeau (2001, p. 14) salienta 

que as circunstâncias materiais permitem distinguir variantes dentro da situação global de 

comunicação que lhe dão dimensões específicas. Para o autor, tais circunstâncias são 

determinadas pelas situações de trocas orais (interlocutivas), escritas (monolocutivas) ou em 

outros tipos de situação de locução. Como exemplo, cita que mesmo que haja diferenças entre 

a publicidade na rua (outdoor), nas revistas (anúncios) e na televisão (comerciais), elas têm 

algo em comum por sua situação global (CHARAUDEAU, 2001, p. 15). 



 

18 

A competência situacional, portanto, é o que determina o que está em jogo com um ato 

de linguagem; e isso é fundamental, já que não há língua sem propósito. 

 

Já a competência discursiva exige de todo sujeito comunicante, ou daquele que vai 

interpretar a aptidão para manipular (EU) – reconhecer (TU) os diferentes procedimentos de 

encenação discursiva (mise en scène). Segundo Charaudeau (CHARAUDEAU, 2001, p. 15), 

tais procedimentos são de três tipos: enunciativo, enuncivo 1 e semântico. 

As estratégias de ordem enunciativa remetem às atitudes enunciativas que o sujeito 

falante constrói em função dos elementos de identificação e inter-relação da situação de 

comunicação; essas atitudes estão relacionadas à imagem que o sujeito deseja transmitir de si 

mesmo e à imagem que quer atribuir ao outro. Isso será alcançado por meio do chamado jogo 

de modalização do discurso e da construção dos papéis enunciativos. Tais estratégias 

delimitam a situação de enunciação, que se desprende do quadro situacional. 

As estratégias de ordem enunciva remetem ao que Charaudeau denominou em sua 

gramática (CHARAUDEAU, 1992, p. 633-835) "modos de organização do discurso": o modo 

descritivo, o modo narrativo, o modo argumentativo e, no "comando" de todos eles, o modo 

enunciativo. Esse tipo de competência pode ser adquirido tanto por meio da experiência 

informal com a leitura e a escrita, como na escola. 

As estratégias de ordem semântica 2, por sua vez, remetem ao que se conhece na 

linguística cognitiva por "meio cognitivo mutuamente partilhado" (MACHADO, 2008, p. 

188). Trata-se do fato que, para que possamos compreender uns aos outros, recorramos a 

conhecimentos supostamente compartilhados. Esses conhecimentos são de dois tipos: 

• saberes de conhecimento, que procedem das percepções e definições mais ou menos 

objetivas sobre fenômenos do mundo; participam de uma razão científica que constrói uma 

representação da realidade, fundando uma verdade exterior à subjetividade do sujeito; 

• saberes de crença, que estão ligados ao sistema de valores, mais ou menos 

normatizados, que pertencem a um mesmo grupo social, fornecendo a ele sua identidade 

                                                           
1 No texto original, em espanhol, o termo é "enunciatorio" (CHARAUDEAU, 2001, p. 15). Adotou-se, aqui, a 
tradução feita pela professora Ida Lúcia Machado (2008, p. 187) em seu artigo, baseado na versão em francês do 
texto de Charaudeau: De la competénce sociale de communication aux compétences de discours (2001). 
2 Em trabalhos mais recentes, Charaudeau considera as estratégias de ordem semântica como uma quarta 
competência (Competência semântica). De acordo com o autor (2009, p. 7), a competência semântica "consiste 
em saber construir sentido com a ajuda de formas verbais (gramaticais ou lexicais), recorrendo aos saberes de 
conhecimento e de crença que circulam na sociedade, levando em conta os dados da situação de comunicação e 
os mecanismos de encenação do discurso". 
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(opiniões coletivas); procedem de um movimento e avaliação, "findo o qual o sujeito 

determina seu julgamento a respeito dos fatos" (CHARAUDEAU, 2008, p. 198). 
 

A competência semiolinguística, por sua vez, exige de todo sujeito que comunica e 

interpreta a aptidão para manipular–reconhecer as formas dos signos, suas regras de 

combinação e seu sentido, sabendo que esses são empregados para exprimir uma intenção de 

comunicação, de acordo com os elementos do quadro situacional e das exigências da 

organização do discurso. Está ligada à superfície do texto. 

Segundo Charaudeau (2001, p. 17) é nesse nível, precisamente, que se constrói o texto, 

considerando texto "o resultado de um ato de linguagem produzido por um dado sujeito 

dentro de uma dada situação de troca social e possuindo uma forma particular". Para isso, são 

necessários certos conhecimentos ligados às nossas competências textuais, relativos à 

composição do texto, à construção gramatical e ao uso adequado das palavras e do léxico. 
 

Essas três competências constituem, para Charaudeau (op. cit. p. 17-18), as condições 

necessárias para comunicação por meio da linguagem. Elas são o resultado de um movimento 

de ida e volta permanente entre a capacidade de reconhecer as condições sociais de 

comunicação, a capacidade de manipular-reconhecer as estratégias do discurso e a capacidade 

de manipular-reconhecer os sistemas semiolinguísticos. 

Assim, como afirma Feres (2010a, p. 126), muitas vezes a separação desses níveis (ou 

competências) é tênue, ou quase impossível, pois, como afirma a autora, 

a identificação dos recursos de linguagem utilizados na construção do sentido parte de 
algum elemento formal (nível semiolinguístico), liga-se a um pressuposto discursivo (nível 
discursivo) e está seriamente comprometido com a situação que preside o contrato 
comunicativo (nível situacional), em virtude da imersão enunciativa que sofre. 
 

Tais níveis estariam, portanto, interligados, pois um depende do outro. 
 

De acordo com FERES (2006, p. 159), ainda existiria uma quarta competência: a 

competência fruitiva. Feres afirma que essa competência diz respeito... 

[...] ao conjunto de habilidades que o leitor deve dominar não só para perceber as sensações 
provocadas pelas estratégias analógicas articuladas na tessitura textual, como também para 
criar um "estado de aceitabilidade favorável" a fim de deixar-se afetar interiormente pelo 
texto (op. cit., p. 160). 

Para que a competência fruitiva seja acionada, é preciso que ele domine a capacidade 

de sentir a qualidade das coisas a partir de relações analógicas, pois isso vai permitir que, 
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utilizando e ultrapassando as outras competências, muito além de construir o sentido 

intelectivo, ele construa o sentido-sensação (sensorial e emotivo), não trabalhando somente 

com a interpretação (processo cognitivo, meaning), mas com o sentimento (entendido como 

ato de sentir, feeling) do texto (cf. FERES, 2010b). 

A competência fruitiva refere-se às sensações e à sensibilização (sentimento do texto, 

como ação de sentir); está ligada, portanto, à visada de patemização ("fazer sentir"). Desse 

modo, a competência fruitiva agiria em um nível extra de construção de sentido, que paira 

sobre os outros níveis, e estaria sobreposta às outras competências, pois está vinculada aos 

"excessos" do texto. Assim, é extremamente subjetiva, pois está suscetível ao sujeito externo 

(TUi), influenciado pela situação de leitura (FERES, 2006, p. 159).  

Feres (2010c, p. 540) destaca que essa competência também está ligada à habilidade 

para relacionar elementos por meio de similaridade e suscitar, a partir daí, uma qualidade às 

vezes "indizível", "não representável", mas com certeza sentida, "apresentável" por meio da 

enunciação.  

A competência fruitiva é um conceito bastante pertinente para os professores que se 

preocupam com a formação de leitores e propõem um trabalho voltado para o texto como 

unidade de ensino, visto que a competência fruitiva possui força transformadora e também 

humanizadora na formação não só de leitores proficientes, mas de cidadãos conscientes de sua 

posição no mundo e de sua atuação na sociedade (FERES, 2006, p. 163). 

Nesse sentido, cabe citar essa competência no presente estudo, já que o texto 

publicitário muitas vezes tenta captar o leitor por meio da emoção; uma das formas é a  

conjugação de imagens ao texto verbal. Como afirma Charaudeau (2007, p. 92), a instância 

midiática, e com ela a publicidade, acha-se "condenada" a "procurar emocionar seu público, a 

mobilizar sua afetividade, a fim de desencadear o interesse e a paixão pela informação que lhe 

é transmitida".  

Além disso, a argumentação, que envolve componentes não só racionalizantes 

(informação), como emocionais (captação por meio da sedução/persuasão do público-alvo), 

também muitas vezes visa a produzir um efeito patêmico no interlocutor. Segundo Plantin 

(2010, p. 57), o discurso argumentativo funda um "dever crer" e um "dever fazer", mas é 

possível, da mesma forma, "argumentar emoções" (sentimentos, experiências, afetos, atitudes 

psicológicas), ou seja, "fundar, se não em razão, pelo menos por razões, um 'dever 

experenciar'". 
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2.1.3  Os Modos de Organização do Discurso 
 

Ao elaborar sua "gramática do sentido e da expressão", em 1992, Charaudeau tinha 

por objetivo descrever as categorias da língua do ponto de vista do sentido e da maneira como 

são usadas pelo locutor para construir um ato de comunicação. Cada texto tem algo a dizer e é 

organizado de acordo com uma determinada estrutura.  

Segundo Charaudeau (2009, p. 68), os modos de organização do discurso constituem 

"os princípios de organização da matéria linguística, princípios que dependem da finalidade 

comunicativa do sujeito falante: ENUNCIAR, DESCREVER, CONTAR, ARGUMENTAR". 

Cada uma dessas ordens tem diversos componentes e a combinação desses diferentes 

componentes e modalidades permite compreender os diferentes tipos de discurso (científico, 

jornalístico, pedagógico, publicitário, etc.).  

Dessa forma, os quatro modos de organização do discurso são o descritivo, o 

narrativo, o argumentativo e o enunciativo. Cada um desses modos possui uma função de 

base e um princípio de organização. 

O Modo Descritivo consiste em nomear, localizar/situar e qualificar os seres do 

mundo, com uma maior ou menor subjetividade. Nomear é dar existência a um ser, por meio 

de uma dupla operação: percepção e classificação; localizar/situar é determinar o lugar que 

um ser ocupa no espaço e no tempo; qualificar é atribuir a um ser, de maneira explícita, uma 

qualidade que o caracteriza e o especifica, classificando-o, desta vez, em um subgrupo. Os 

procedimentos discursivos na encenação descritiva são abordados nos diferentes efeitos de 

saber, de realidade/ficção, de confidência e de gênero. 

O Modo Narrativo consiste em construir a sucessão das ações de uma história no 

tempo, com a finalidade de fazer um relato. Os procedimentos discursivos na encenação 

narrativa são abordados nas maneiras de implicar o destinatário-leitor, nos modos de 

intervenção do narrador e nos estatutos e pontos de vista do narrador.  

Vale destacar que a narrativa é um termo mais geral, englobando os modos Narrativo 

e Descritivo; sua finalidade é contar. Contar, segundo Charaudeau (2009, p. 154), não é 

somente descrever uma sequência de ações, fatos ou acontecimentos, mas uma atividade 

linguageira cujo desenvolvimento implica uma série de tensões e até mesmo contradições 

(ação → reação = causalidade). 
 

O Modo Argumentativo consiste em saber expor e provar causalidades dos 

acontecimentos, numa visada racionalizante para influenciar o interlocutor.  Para que essa 
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persuasão ocorra, é necessário que eles compartilhem representações socioculturais. Os 

procedimentos discursivos na encenação argumentativa são abordados nos tipos de posição do 

sujeito que argumenta e nos tipos de valores dos argumentos. Como objeto de estudo deste 

trabalho, esse modo será abordado com mais detalhes posteriormente. 

O Modo Enunciativo é uma categoria de discurso (e não de língua) e se refere ao 

comportamento dos protagonistas, seres da fala, internos ao ato de linguagem. De acordo com 

Monnerat (2003, p. 25), o modo enunciativo tem um status especial na organização do 

discurso, já que, de certo modo, "comanda" os outros modos, já que "intervém na mise en 

scène de cada um dos outros três, ao mesmo tempo em que consegue dar conta da posição do 

locutor em relação ao interlocutor, em relação a ele mesmo (ao 'dito') e em relação aos outros 

discursos". 

Em conversa informal com Patrick Charaudeau no II Fórum Internacional de Análise 

do Discurso, realizado de 8 a 10 de setembro de 2010 na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), o autor explicou que em todos os textos predomina o Modo Enunciativo e, 

dependendo do gênero, ele pode ser mais narrativo, descritivo ou argumentativo; ainda 

acrescentou que o Modo Enunciativo contribui para a formação dos outros Modos do 

Discurso. 

Nesse sentido, o modo enunciativo organiza as categorias da língua, ordenando-as de 

forma a que deem conta da maneira pela qual o sujeito falante se "apropria" da mesma, por 

meio do processo de Modalização do enunciado.  

 

2.1.4  Modalização 
 

A tradição gramatical não trata da Modalização como uma categoria da língua que 

possui existência própria (CHARAUDEAU, 1992, p. 570). De acordo com Emediato (2006, 

p. 144), na tradição gramatical, os fatos de modalização são distribuídos em diferentes 

categorias: 

• no estatuto da frase (frase afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa, imperativa); 

• na construção de modos verbais (indicativo, subjuntivo, imperativo); 

• na classificação de advérbios (de dúvida, de afirmação, de opinião). 

No entanto, Charaudeau (1992, p.571) alega que essa abordagem não capta o 

fenômeno da Modalização como um todo que corresponde a uma intenção de comunicação. 

De acordo com o autor (op. cit., p. 573), as marcas linguísticas não são monossêmicas. Assim, 
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como não há uma correspondência exclusiva entre uma categoria conceitual e uma forma, é 

inadequado classificar as Modalidades de acordo com as formas verbais ou adverbiais. O 

verbo "dever", por exemplo, pode expressar uma obrigação (Devo devolver os livros à 

biblioteca amanhã) ou uma conjectura (Ele deve estar chegando a São Paulo).  

Dessa forma, uma mesma marca linguística pode: 

• assumir diferentes sentidos (polissemia); 

• expressar diferentes intenções comunicativas, dependendo da Situação; 
 

Inversamente, uma mesma intenção de Modalização pode ser expressa por marcas 

linguísticas que pertencem a sistemas formais diferentes (polimorfia). Emediato (2006, p. 

145) cita como exemplo várias formas de solicitar que alguém saia de um local: "Saia!", "Eu 

ordeno que saia", "Fora, é uma ordem", "Está na hora de ir embora, hein!", "Fora!". 

Além disso, a Modalização pode não ser expressa por nenhuma marca linguística 

particular, mas pela organização do conjunto do enunciado que, em conjunto com outros 

índices verbais ou paraverbais (entonação, gestos, olhar, pontuação) e as particularidades da 

situação de comunicação reflete uma Modalidade enunciativa específica (CHARAUDEAU, 

1992, p. 573). Por exemplo, o enunciado "Voltarei amanhã", que não possui nenhuma marca 

explícita de Modalização, pode exprimir, dependendo da situação de comunicação, uma 

promessa, uma ameaça, um aviso, uma asserção de evidência ou uma simples declaração. 

Portanto, a Modalização pode encontrar-se no implícito do discurso (op. cit., p. 573). 

Longe de ser uma categoria formal, deve ser considerada uma categoria conceitual, à qual 

correspondem os modos de expressão que permitem explicitar as diferentes posições do 

locutor e suas intenções de enunciação. 

Diversos autores, assim como Charaudeau, propuseram-se a estudar a Modalização 

como uma categoria em especial. Dentre eles, podemos citar os trabalhos de Azeredo (2001; 

2004), Koch (1998a; 1999), Neves (2000; 2002) e outros. 

 

Azeredo (2001, p. 149) afirma que a orientação argumentativa de um texto distribui e 

organiza a própria informação em favor dos interesses de quem o enuncia. Para o autor, a 

Modalização diz respeito à "expressão do ponto de vista do enunciador"; é por intermédio 

dela que o enunciador inscreve suas intenções comunicativas no enunciado, fornecendo 

"pistas" ao interlocutor sobre o efeito de sentido que pretende produzir (AZEREDO, 2004, p. 

37). Dessa forma, Azeredo (2001, p. 121) define a modalidade como uma categoria 
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discursiva3 que diz respeito à relação do locutor "com o interlocutor e com o conteúdo". 

Nessa relação, o autor  destaca que a expressão linguística pode ser de dois aspectos: 

• as apreciações do locutor sobre o conteúdo proposicional das orações, que se 

exprimem por meio de sintagmas adverbiais ou preposicionados (naturalmente, com 

certeza), predicadores seguidos de que + oração ou justapostos no enunciado (É claro 

que...), verbos modais (dever, parecer, poder etc.), modos do verbo, marcadores de 

foco (até, só, mesmo, eis que, etc.), empregos modais dos tempos verbais (terá feito, 

daria para fazer), conjunções, verbos que explicitam o ato praticado pelo locutor, 

entoação; 

• seus interesses e intenções quanto às tarefas da enunciação, que se exprimem por meio 

de predicados seguidos de infinitivo ou que + oração, verbos modais, verbos que 

explicitam o ato praticado pelo locutor, modos do verbo, entoação. 
 

Koch (1998a), por outro lado, em seus estudos sobre argumentação, descreve a 

Modalização como uma das marcas linguísticas que permitem indicar a orientação 

argumentativa dos enunciados. Segundo Koch (op. cit., p. 47) o estudo das modalidades vem 

desde a lógica clássica e permeia toda a semântica moderna; além disso, descreve que os 

principais tipos de modalidade apontados pela lógica são: necessário/possível, certo/incerto, 

duvidoso, obrigatório/facultativo. A autora ainda afirma que a função dos modalizadores é 

determinar "o modo como aquilo que se diz é dito", sendo, assim, importantes na construção 

do sentido do discurso (op. cit., p. 29).  

Sob o prisma da pragmática linguística, Koch (1999, p. 75) considera as modalidades 

como parte da atividade ilocucionária 4, pois revela a atitude do falante perante o enunciado 

que produz, sendo motivadas pelo jogo da produção e do reconhecimento das intenções do 

                                                           
3 Segundo Azeredo (2001, p. 121), variáveis como o código linguístico, o interlocutor, o tempo, o espaço, a 
situação social, o  conteúdo, as crenças e os valores culturais, o texto em processo, outros textos etc., se 
materializam ou influem no discurso por meio de certos procedimentos. Assim, o autor agrupa didaticamente 
alguns deles em três grandes categorias discursivas: a modalidade (relações com o interlocutor e o conteúdo), a 
referência (relações com o tempo e o espaço) e a polifonia (relações com outros textos/discursos). 
4 A linguística pragmática estuda a língua enquanto atividade e volta sua atenção para a ação que se realiza na e 
pela linguagem (KOCH, 1998a, p. 11). Um de seus desdobramentos, a Teoria dos Atos da Fala, estabelece  
distinção entre três tipos de atos: ato locucionário, que consiste na emissão de um conjunto de sons, organizados 
de acordo com as regras da língua; ato ilocucionário, que atribui a esse conjunto (proposição) uma força de 
pergunta, de asserção, de ordem, de promessa, etc., pode ser realizado de forma explícita ou implícita e, pelo 
simples fato de ser enunciado, realiza a ação que nomeia; ato perlocucionário, destinado a exercer certos efeitos 
sobre o interlocutor, como convencê-lo, persuadi-lo, assustá-lo, agradá-lo, etc., efeitos que podem realizar-se ou 
não (op. cit., p. 19-20). Koch (op. cit., p. 20) ainda salienta que todo ato de fala é, ao mesmo tempo, 
locucionário, ilocucionário e perlocucionário, pois sempre que se interage por meio da língua, profere-se um 
enunciado linguístico dotado de certa força que irá produzir no interlocutor determinado(s) efeito(s), ainda que 
não sejam aqueles que se tinha em mira. 
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locutor. Segundo a autora (op. cit., p. 87), os atos ilocucionários de modalização se atualizam 

por meio dos diversos modos de lexicalização que a língua oferece (operadores modais). 

Pode-se citar como exemplo de operadores modais: performativos explícitos (eu ordeno, eu 

proíbo, eu permito, etc.), auxiliares modais (poder, dever, querer, etc.), predicados 

cristalizados (é certo, é preciso, etc.), advérbios modalizadores (provavelmente, certamente, 

etc.), formas verbais perifrásticas (dever, poder, querer, etc. + infinitivo), modos e tempos 

verbais (imperativo, certos empregos do subjuntivo, etc.), verbos de atitude proposicional (eu 

creio, eu sei, etc.), entonação, operadores argumentativos (pouco, um pouco, quase, etc.). 

 

  Neves (2000), por sua vez, sob um enfoque funcionalista 5, lista empregos do léxico 

e da sintaxe de nossa língua com possibilidades modalizadoras.  Para isso, a autora (op. cit., p. 

15) toma por unidade de análise o texto, considerando seus itens como "multifuncionais" e 

analisando a construção do sentido numa "teia que é mais que mera soma de partes". Nos 

vários tópicos de sua gramática, ao analisar classes como verbos, advérbios e adjetivos, 

descreve os níveis de atuação da modalização nos enunciados; ao falar dos advérbios 

modalizadores, por exemplo, Neves (op. cit., p. 244-245) afirma que eles: 

[...] compõem uma classe ampla de elementos adverbiais que têm como característica 
básica expressar alguma intervenção do falante na definição da validade e do valor de seu 
enunciado: modalizar quanto ao valor de verdade, modalizar quanto ao dever, restringir o 
domínio, definir a atitude e, até avaliar a própria formulação linguística. 

O uso dos advérbios e das locuções adverbiais modalizadoras constitui uma das estratégias 
para marcar essa atitude do falante em relação ao que ele próprio diz. Outras estratégias 
dizem respeito ao emprego de recursos prosódicos, de auxiliares modais, de expressões 
parentéticas, de comentários marginais e de verbos subordinadores de orações. 

 

Dessa forma, Neves (2002, p. 179-180) distingue três tipos básicos de modalidade: a 

alética, a deôntica e a epistêmica. A modalidade alética foi primeiramente descrita pela lógica 

clássica; nela, o comprometimento do falante à verdade de mundos possíveis possui um grau 

acentuado e está ligada, portanto, ao “equacionamento veredictório das proposições” (op. cit., 

p. 179); no entanto, a autora considera esta modalidade periférica nas línguas naturais, devido 

ao fato de as condições de verdade de um enunciado dependerem das condições reais de uma 

língua (op. cit., 180). Já a modalidade deôntica está relacionada a noções como necessidade, 

obrigação, volição, permissão e proibição, implicando alguma espécie de controle humano 

                                                           
5 Segundo Neves (2001, p. 163), numa gramática funcional, "tudo se explica em referência a como a língua é 
usada, isto é, a como se obtém a comunicação com essa língua". Assim, a análise funcional das estruturas 
linguísticas abordará, além das relações estruturais da língua, sua função comunicativa. 
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intrínseco dos eventos; está, de um lado, “condicionada por traços lexicais específicos ligados 

ao enunciador" e, de outro, "implica que o enunciatário aceite o valor de verdade do 

enunciado para executá-lo” (op. cit., p.180). A modalização epistêmica, por sua vez, é voltada 

ao julgamento humano frente a um possível acontecimento; expressa uma avaliação sobre o 

valor de verdade e as condições de verdade da proposição, conforme uma escala de 

possibilidade (certo → provável → possível → improvável → impossível), de acordo com a 

intenção comunicativa. Em outros trabalhos, Neves (2000, p. 253) também aponta 

modalizadores afetivos, por meio dos quais o falante exprime reações emotivas, manifestando 

uma "disposição de espírito em relação ao que é afirmado ou negado"; tal manifestação pode 

ser subjetiva, envolvendo somente as emoções ou sentimentos do falante (felicidade, 

curiosidade, surpresa, espanto), ou intersubjetiva, interpessoal, envolvendo um sentimento 

que se define pelas relações entre falante e ouvinte (sinceridade, franqueza). 
 

Já na perspectiva semiolínguística, base teórica do presente trabalho, a Modalização 

faz parte de um fenômeno linguístico denominado Enunciação. Segundo Charaudeau (1992, 

p. 569), a Enunciação é constitutiva do ato que consiste em utilizar os elementos da língua 

para colocá-los em discurso. O enunciado, por sua vez, é um fenômeno complexo que reflete 

a forma como o locutor "se apropria" da língua, para organizar o discurso. 

Nesse processo de "apropriação", o sujeito falante é levado a situar-se em relação a 

seus interlocutores (locutor → interlocutor), ao mundo ao seu redor (locutor → locutor) e ao 

que ele diz (locutor ← proposição → interlocutor). 

Dessa forma, a modalização é composta por certo número de atos enunciativos cuja 

base corresponde a uma posição – e, portanto, a um comportamento específico – do locutor 

em seu ato de fala. Esses atos são chamados de Atos Locutivos e as especificações desses atos 

são as modalidades enunciativas. 

Assim, é possível distinguir três tipos de Atos Locutivos, quanto à posição assumida 

pelo locutor: 

• ato alocutivo, que visa a estabelecer uma relação de influência entre o locutor e 

interlocutor. Refere-se, portanto, à relação do locutor com o interlocutor; 

• ato elocutivo, cuja função é revelar o ponto de vista do locutor. Refere-se, portanto, à 

relação do locutor  com o que ele diz; 

• ato delocutivo, que tem como objetivo retomar a fala de um terceiro. Refere-se, 

portanto, à relação do locutor com o que o outro diz. 



 

27 

Cada um desses atos tem características e finalidades próprias. As especificações 

desses atos (subcategorias) são as Modalidades enunciativas.  

Segundo Charaudeau (1992, p. 576-577), as diferentes Modalidades podem se 

manifestar linguisticamente de diversas formas: 

a) por marcas formais explícitas 

...dos verbos, como "eu acho que...", "eu tenho que...", "confesso que...", "duvido 

que...", que se combinam apropriadamente nos modos Indicativo, Subjuntivo ou 

Infinitivo; 

...dos advérbios e locuções adverbiais, como verdadeiramente, provavelmente, talvez, 

em meu ponto de vista, sem dúvida. 

...dos adjetivos em construções pessoais, como "...é lindo", "...é terrível", "...é 

espantoso", ou impessoais, como "é surpreendente que...", "é duvidoso que...", que se 

combinam com os modo Indicativo, Subjuntivo ou Infinitivo; 

...de nomes nas construções perifrásticas, por exemplo, fazer uma declaração, dar 

uma ordem, fazer uma sugestão; 

...de marcas nas frases, seja pela entonação, pela pontuação, ou pela forma imperativa 

ou interrogativa. 

b) pela organização particular do contexto, vinculada à Situação de comunicação. Nesse 

caso, pode não ser expressa por nenhuma marca linguística particular. 

Portanto, como afirmam Charaudeau & Maingueneau (2004, p. 336), a Modalização 

pode ser explicitada por marcas particulares, ou manter-se no implícito do discurso; no 

entanto, ela está sempre presente. 

 

 

2.1.4.1  Ato alocutivo 
 

No ato alocutivo, o sujeito falante age sobre o interlocutor e impõe seu ponto de vista. 

Independente da identidade psicossocial e do comportamento efetivo do interlocutor, por 

meio do ato de linguagem, ele é solicitado a ter uma determinada reação: responder e/ou 

reagir (relação de influência). 
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Isso pode ser observado na construção linguística, pois o interlocutor está sempre 

presente no ato de enunciação de diversas formas, por exemplo (CHARAUDEAU, 1992, p. 

574): 

• no uso pronomes pessoais e de tratamento que se refiram ao interlocutor (tu, você, etc.); 

• no uso de nomes próprios ou termos que identifiquem o interlocutor; 

• nas frases interrogativas e imperativas. 
 

Dessa forma, no ato alocutivo, o sujeito falante atribui “papéis linguageiros” a si e ao 

interlocutor. Esses papéis são de dois tipos: 
 

• o sujeito falante se enuncia em posição de superioridade em relação interlocutor, nas 

modalidades: interpelação, injunção, autorização, aviso, julgamento, sugestão e 

proposta;   

• o sujeito falante se enuncia em posição de inferioridade, apelando para a superioridade 

do interlocutor, por meio das modalidades: interrogação e pedido. 

 
2.1.4.2  Ato elocutivo 

  

No ato elocutivo, o sujeito falante revela sua própria posição sobre o que ele diz, sem 

que o interlocutor esteja implicado em sua tomada de posição.  

Podemos observar tal posição na construção linguística, já que a presença do próprio 

locutor pode ser identificada no ato de enunciação, por meio de (CHARAUDEAU, 1992, p. 

575): 

• uso pronomes pessoais que se refiram ao locutor (eu, nós, etc.); 

• uso de nomes próprios ou termos que identifiquem o locutor; 

• frases exclamativas e optativas. 
 

No ato elocutivo, a enunciação tem como efeito modalizar subjetivamente a verdade 

do Propósito enunciado, revelando o ponto de vista interno do sujeito falante (ponto de vista 

situacional). 

Tais "pontos de vista" podem ser especificados como (CHARAUDEAU, 2009, p.83): 

• modo de saber, que especifica como o locutor tem conhecimento de um Propósito. 

Corresponde às modalidades de "Constatação" e de "Saber/Ignorância"; 
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• avaliação, que especifica como o locutor julga o Propósito enunciado. Corresponde às 

modalidades "Opinião" e "Apreciação"; 

• motivação, que especifica a razão pela qual o sujeito é levado a realizar o conteúdo do 

Propósito referencial. Corresponde às modalidades "Obrigação", "Possibilidade" e 

"Querer"; 

• engajamento,que especifica o grau de adesão ao Propósito. Corresponde às modalidades 

"Promessa", "Aceitação/Recusa", "Acordo/Desacordo" e "Declaração"; 

• decisão, que especifica tanto o estatuto do locutor quanto o tipo de decisão que o ato de 

enunciação realiza. Corresponde à modalidade de "Proclamação". 
 

 

2.1.4.3  Ato delocutivo 
 

No ato delocutivo, o sujeito falante "se apaga" de seu ato de enunciação; ele 

testemunha a maneira pela qual os discursos do mundo se impõem a ele (CHARAUDEAU, 

2009, p. 83). Assim, representa um ponto de vista externo. Nesse caso, nem o locutor nem o 

interlocutor estão presentes no ato de enunciação, razão pela qual as declarações aparecem 

como impessoais ou se referem à terceira pessoa do discurso (CHARAUDEAU, 1992, p. 

575). 

No ato delocutivo, a enunciação é aparentemente objetiva e faz a retomada, no ato de 

comunicação, de Propósitos e Textos que não pertencem ao sujeito falante. Há dois casos em 

que isso pode ocorrer (op. cit., p.649): 
 

• O Propósito se impõe por si mesmo.  O locutor diz "como o mundo existe" quanto a seu 

modo e grau de asserção. Este é o caso das modalidades "Evidência", "Probabilidade", etc. 

• O Propósito é um Texto já produzido por outro locutor,  e o sujeito falante desempenha 

um papel de relator (que pode ser mais ou menos objetivo). É o caso das diferentes formas 

de "Discurso relatado": citado (citação), integrado, narrativizado e evocado (alusão). 

 

O quadro 3 resume a Modalização, relacionando as Modalidades aos Atos 

enunciativos (adaptado de CHARAUDEAU, 1992, p. 629, 651): 
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Atos Locutivos Especificações 
Enunciativas  

Modalidades Variações 

ALOCUTIVO 
 

Relação de 
influência 

 
(relação do 
locutor ao 

interlocutor) 

Relação de força 
(locutor/interlocutor) 

+  –  

Intepretação 
 
Injunção 
Autorização 
Aviso 
Julgamento 
Sugestão 
Proposta 

Relato de conhecimento/ 
social/ afetivo 
Proibição 
 
 
Positivo/ Negativo 
 
 

Relação de pedido 
(locutor/interlocutor) 

+  – 

Interrogação 
 
Petição 

Solicitação de informação/ 
consentimento 
 

ELOCUTIVO 
 

Ponto de vista 
sobre o mundo 

 
(relação do 

locutor consigo 
mesmo) 

Modo de saber 
Constatação 
Saber/Ignorância 

 
 

Avaliação 
Opinião 
Apreciação 

Convicção/ Suposição (+/-) 
Favorável/ Desfavorável 

Motivação 

Obrigação 
Possibilidade 
Querer 
 

Interna/ Externa 
Interna/ Externa 
Vontade/ Desejo / 
Necessidade 

Engajamento 

Promessa 
Aceitação/Recusa 
Acordo/Desacordo 
Declaração 
 

 
 
 
Confissão/ Declaração/ 
Afirmação 

Decisão Proclamação  

 
DELOCUTIVO  
 
Apagamento do 
ponto de vista 

 
(relação do 

locutor com um 
terceiro) 

Como o mundo se 
impõe 

 
Asserção 
 

Evidência/ Probabilidade/ 
etc. 

Como o outro fala Discurso relatado 
Discurso citado (citação)/ 
integrado/ narrativizado/ 
evocado (alusão)  

                

  Quadro 3: a Modalização 
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2.2  Argumentação 
 

Segundo Charaudeau (1992, p. 785) a argumentação é uma totalidade que o modo de 

organização argumentativo contribui para construir. A argumentação é o resultado textual de 

uma combinação entre diferentes componentes que dependem de uma situação que tem uma 

finalidade persuasiva.  

A argumentação faz parte de nosso dia a dia. Menezes (2006, p. 87) ressalta que: 

[...] a partir do momento em que argumentamos acerca de um objeto do mundo, estamos 
agindo sobre alguém, buscando inseri-lo em um quadro específico de crenças e convicções 
possíveis no interior de uma determinada comunidade de fala. Quer dizer, além do aspecto 
quantitativo das relações argumentativas no cotidiano, ressalta-se sua constitutividade 
como fator fundamental na formulação de convergências, na articulação e rearticulação de 
vínculos da vida social. 
 

A argumentação sempre foi objeto de estudo, desde a Antiguidade Clássica. De acordo 

com Charaudeau (2009, p. 202), os gregos já eram conscientes de que "ter influência sobre 

outrem" não era somente inerente à razão, pois o ser humano é igualmente feito de paixões. 

Desde aquela época, distinguia-se o que derivava da pura razão (ratio), daquilo que derivava 

da "interação dos espíritos", para a qual devia existir uma técnica expressiva suscetível de 

"comover e captar" o interesse de um auditório. 

Como observa Plantin (2008a, p. 8-9), do ponto de vista da organização clássica das 

disciplinas, a argumentação estaria relacionada à lógica, "a arte de pensar corretamente", à 

retórica, "a arte de bem falar", e à dialética, "a arte de bem dialogar". Tal organização 

formaria a base do sistema no qual a argumentação foi pensada, desde Aristóteles, até o final 

do século XIX. 

No fim do século XIX, a "retórica" foi criticada severamente como disciplina não 

científica e eliminada do currículo de algumas universidades. De acordo com Charaudeau & 

Maingueneau (2004, p. 52),  os estudos da argumentação, após terem sofrido um certo 

descrédito relacionado ao declínio da retórica e à ascensão de certas formas de cientificismo, 

foram refundados na segunda metade do século XX, por volta dos anos 70, a partir dos 

trabalhos de Toulmin, Ducrot e Grize, Hamblin, assim como os de Perelman e Olbrechts-

Tyteca, sob perspectivas bem diferentes. 

Para Toulmin (apud PLANTIN, 2008a, p. 26-27), o discurso argumentativo é uma 

célula composta de seis elementos: Dado, Conclusão (posição), Lei de passagem (garantia), 

Suporte, Modalizador e Restrição/refutação. Esse é um modelo da argumentação monologal, 
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que dá ao discurso uma forma de racionalidade. Dessa forma, Toulmin põe em primeiro plano 

da atividade argumentativa a atividade de categorização: "pensar é classificar" (PLANTIN, 

2008b, p. 15). 

No entanto, as pesquisas contemporâneas mostraram que a argumentação era mais 

complexa, não somente uma ordenação de fatos. Como afirma Plantin (op. cit., p. 16), a 

introdução do conceito no campo das ciências humanas deve-se às obras de Ducrot (La 

preuve et le dire, 1973, cap. XIII, "As escalas argumentativas") e de Anscrombre-Ducrot 

(L'Argumentation dans la langue, 1983), quando o conceito de argumentação passa a voltar-

se para uma reflexão sobre o sentido dos enunciados, sentido esse que é dado pela intenção 

linguística do enunciador. 

Ducrot (apud PLANTIN, 2008a, p. 31) se opõe a visão de Toulmin, a qual ele 

considera "ingênua" ou "tradicional" a uma concepção semântica. Em sua teoria de 

argumentação na língua, a argumentatividade está inscrita na própria língua (KOCH, 1998a, 

p. 29). De acordo com esse modelo, quando um indivíduo produz um enunciado, já é possível, 

sobre essa base, predizer o que ele vai dizer em seguida (orientação argumentativa do 

enunciado): "Ele é solteiro, logo... não é casado". Assim, a noção daquilo que Ducrot chama 

de pressuposição constitui uma das noções basilares de toda a sua obra. Para Ducrot (1987, p. 

24), a detecção de pressupostos não está ligada a uma reflexão individual dos falantes, mas 

está inscrita na língua. Assim, o autor afirma que o pressuposto 

é apresentado como uma evidência, como um quadro incontestável no interior do qual a 
conversação deve necessariamente inscrever-se, ou seja, como um elemento do universo do 
discurso. Introduzindo uma ideia sob forma de pressuposto, procedo como se meu 
interlocutor e eu não pudéssemos deixar de aceitá-lo. Se o posto é o que afirmo, enquanto 
locutor, se o subentendido é o que deixo meu ouvinte concluir, o pressuposto é o que 
apresento como pertencendo ao domínio comum das duas personagens do diálogo, como o 
objeto de uma cumplicidade fundamental que liga entre si os participantes do ato de 
comunicação. (DUCROT, 1987, p. 20) 

 

Já Grize, diferentemente de Ducrot, põe o foco não sobre a linguagem, mas, em 

princípio, sobre os processos cognitivos da argumentação (PLANTIN, 2008a, p. 39). Para o 

autor (apud CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 52), a argumentação é "uma 

atividade que visa a intervir sobre a opinião, a atitude, e mesmo sobre o comportamento de 

qualquer indivíduo", por intermédio do discurso. Sua teoria da "lógica natural" tem por tarefa 

"explicitar as operações de pensamento que permitem ao locutor construir objetos e predicá-

los de acordo com sua vontade" (GRIZE apud PLANTIN, 2008a, p. 39). Grize (op. cit., p. 38) 

define lógica natural como "o estudo das operações lógico-discursivas que permitem 
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construir e reconstruir uma esquematização", uma "representação discursiva daquilo de que se 

trata". Dessa forma, pode-se considerá-la uma teoria generalizada que traduz a argumentação 

como "construção de um ponto de vista" (PLANTIN, 2008b, p. 17). 

Hamblin (apud PLANTIN, 2008b, p. 23), por sua vez, dedicou-se ao estudo das 

"falácias" – isto é, das palavras enganosas. A contribuição fundamental da teoria das falácias, 

tão mal compreendida na França, é introduzir na crítica a avaliação das formas 

argumentativas: "aprender a argumentar é aprender a criticar os argumentos, tanto os seus, 

quanto os dos outros". Para isso, levou em conta as condições pragmáticas da aceitabilidade 

das argumentações. 

Para Perelman & Olbrechts-Tyteca (2000, p.6), a argumentação visa à adesão dos 

espíritos aos quais se dirige; portanto, é em função de um auditório (interlocutor) que 

qualquer argumentação se desenvolve. Eles fundam o estudo da argumentação sobre o estudo 

das "técnicas argumentativas" (PLANTIN, 2008a, p. 45). Tais autores propõem uma tipologia 

de argumentos. Um tipo de argumento (ou topos) é um "discurso genérico, uma matriz 

discursiva" (PLANTIN, 2008b, p. 16). Assim, mostram que uma simples argumentação 

recorre a procedimentos diversos para fundamentar suas conclusões. De acordo com Plantin 

(op. cit., p. 16), entre as estratégias mais utilizadas estão as que utilizam a definição, a 

analogia, a causa, os contrários, a pessoa. 

A partir daí, o estudo das práticas discursivas foi repensado no quadro da análise do 

discurso, da comunicação institucional e das interações verbais (PLANTIN, 2008a, p. 13). 

Sob o ponto de vista de Charaudeau (2009, p. 109), um texto é sempre heterogêneo, 

do ponto de vista de sua organização. Dessa forma, ele depende: 

• da Situação de comunicação  na qual e para a qual foi concebido; 

• das diversas ordens de organização do discurso que foram utilizadas para construí-lo. 
 

Assim, ao utilizarmos a teoria Semiolinguística, podemos percorrer diferentes 

aspectos. Essa é uma teoria que trabalha os aspectos discursivos e situacionais, sem perder de 

vista, no entanto, os aspectos linguísticos, já que "a enunciação utiliza os elementos da língua 

para colocá-los em discurso" (CHARAUDEAU, 1992, P. 569). 
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Nessa mesma perspectiva, Feres (2010a, p. 126) ressalta que: 

Ainda que o nível discursivo abarque uma quantidade infinita de recursos, é o nível 
situacional que determina o acionamento, ou o reconhecimento de cada um deles pelos 
sujeitos envolvidos no contrato comunicativo, a partir dos elementos (percebidos como 
marcas, ou como "pistas") oferecidos pela superfície textual. 
 

Portanto, podemos analisar a argumentação tanto por seus elementos discursivos 

(nível discursivo)  ou situacionais (nível situacional), como por seus elementos linguísticos 

(nível semiolinguístico), lembrando que, segundo Charaudeau (2009, p. 204), o aspecto 

argumentativo de um discurso encontra-se frequentemente no que está implícito e não na 

superfície textual.  

Acerca do Modo Argumentativo especificamente, Charaudeau (1992, p. 786) afirma 

que ele fornece o mecanismo que permite produzir argumentos de diferentes formas. Sua 

função é permitir a construção de explicações sobre asserções feitas a respeito do mundo 

(quer tratem de experiências ou conhecimento), numa dupla perspectiva de razão 

demonstrativa e razão persuasiva (CHARAUDEAU, 2009, p. 207): 

• a razão demonstrativa baseia-se em um mecanismo  que busca estabelecer relações 

diversas de causalidade (num sentido amplo de relação entre duas ou várias asserções). 

Tais relações se estabelecem por meio de procedimentos que constituem o que chamamos 

de organização da lógica argumentativa.  

• a razão persuasiva baseia-se em um mecanismo que busca estabelecer a prova com a 

ajuda de argumentos que justifiquem as propostas a respeito do mundo, e as relações de 

causalidade que unem as asserções umas às outras. Tal mecanismo depende 

particularmente de procedimentos de encenação discursiva do sujeito argumentante, 

motivo pelo qual é chamado de encenação argumentativa, paralelamente aos outros modos 

de organização do discurso. 

 

Assim, tomando por base principal a teoria semiolinguística, analisaremos a seguir a 

argumentação sob dois aspectos: o linguístico (com relação à lógica argumentativa) e o 

discursivo (com relação à encenação argumentativa). No caso deste trabalho, os aspectos 

situacionais estarão diretamente relacionados ao entorno do texto publicitário, que será 

explorado mais adiante. 
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2.2.1  Elementos linguísticos da argumentação: as operações lógicas 
 

De acordo com Charaudeau (1992, p. 493), os processos linguísticos de articulação 

são categorias lógicas da linguagem dentro da organização argumentativa. No entanto, como 

as outras categorias de linguagem (a Qualificação, por exemplo, típica do modo descritivo, 

pode ser utilizada para fundamentar um argumento de forma a convencer o outro), pode estar 

a serviço de outros modos de organização do discurso.  

O autor ainda afirma que a tradição gramatical não aborda a questão das relações 

lógicas como deveria: ela apenas descreve os diferentes tipos de orações subordinadas que 

podem compor a frase, incluindo as propostas circunstanciais. Tal proposta teria caráter 

apenas morfológico, enquanto a gramática sugerida por Charaudeau (Grammaire du sens et le 

L'expression, 1992) possui uma perspectiva de caráter semântico. 

Para Charaudeau (op. cit., p. 495), uma operação lógica é uma operação que consiste 

em interligar duas proposições sobre o mundo, de modo que a existência de uma dependa da 

existência da outra. Essas duas asserções, por sua vez, são ligadas por um laço que não é 

formal, mas conceitual. Esse é o resultado das operações de pensamento, que criam relações 

de sentido entre pessoas, propriedades e ações, razão pela qual essa relação é chamada de 

"lógica". 

O autor prossegue dizendo que essa ligação lógico-conceptual não é estranha à 

linguagem. Ao contrário, ela é dependente do significado e de como as asserções são 

expressas. Podemos dizer, portanto, que estamos lidando com modelos de categorias lógico-

linguísticas que se constituem em categorias da língua, e que podem ter sua configuração 

variada, de acordo com as especificações fornecidas pelo contexto e pela situação de 

comunicação. 

Desse modo, Charaudeau (op. cit., p. 496) postula três níveis de construção das 

relações lógicas: 

• nível cognitivo, no qual são construídos os arquétipos lógico-linguísticos; 

• nível linguístico, no qual a ligação é especificada pelo significado das marcas formais; 

• nível discursivo, em que o contexto e a situação de comunicação integram essa relação 

em um dispositivo argumentativo. 
 

A configuração linguística, por sua vez, pode ser feita por meio de diferentes marcas 

formais (CHARAUDEAU, 1992, p. 496-497): 
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• palavras gramaticais: conjunções, conectores, pronomes relativos, etc.; 

• palavras lexicais: palavras que incorporam uma implicação lógica; 

• certas construções frasais: construções que apresentam, pela hierarquia que 

estabelecem entre as orações que as compõem uma relação lógica. Exemplo: "Treinando, é 

possível que ganhe" (uso de gerúndio). 

• algumas vezes, porém, a relação pode ser estabelecida entre as duas orações sem nexo 

lógico explicitamente marcado, exceto por uma simples pontuação. Exemplos: "Trabalhe! 

Você terá sucesso." ou "Óleo X: a estrada está com você." (Se você usar óleo X, então o 

caminho será seu). 
 

Nessa perspectiva, os componentes da lógica argumentativa  estão ligados, ao mesmo 

tempo, ao sentido das asserções, aos tipos de relações que as unem e aos tipos de validação 

que as caracterizam (CHARAUDEAU, 2009, p. 207). 

Charaudeau (op. cit., p. 209) descreve que toda relação argumentativa é composta de 

pelo menos três elementos:  

• uma asserção de partida (dado, premissa), que constitui uma fala sobre o mundo, de 

modo a fazer existirem seres, em atribuir-lhes propriedades, em descrevê-los em suas 

ações ou efeitos. Configurada sob a forma de um enunciado, representa um dado de partida 

(A1) destinado a fazer a admitir uma outra asserção em relação à qual ela se justifica; 

• uma asserção de chegada (conclusão, resultado), que representa o que deve ser aceito 

em decorrência da asserção de partida e da relação que une uma à outra. Essa relação é 

sempre uma relação de "causalidade" (causa/consequência ou consequência/causa). A 

asserção de chegada (A2) representa a legitimidade da proposta, pois representa a 

conclusão da relação argumentativa; 

• uma asserção de passagem (ou várias), que permite passar de uma a outra (inferência, 

prova, argumento) – a passagem de A1 a A2 deve ser estabelecia por uma asserção que 

justifique a relação de causalidade que as une. A asserção de passagem representa "um 

universo de crença sobre a maneira como os fatos se determinam mutuamente na 

experiência ou no conhecimento de mundo". Tal universo de crença deve ser 

compartilhado pelos interlocutores implicados pela argumentação, de modo que o 

destinatário aceite a proposta do sujeito argumentante como verdadeira. Essa asserção (ou 

série de asserções) frequentemente está implícita no discurso. 
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A relação desses três elementos, asserção de partida (A1), asserção de chegada (A2) e 

asserção de passagem, na lógica argumentativa, pode ser representada pelo seguinte quadro 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 210): 

 

 

 

 

 

                          Quadro 4: a relação argumentativa 

 

A asserção de partida e a asserção de chegada podem estar ligadas, em sua 

articulação lógica, de maneira mais ou menos estreita (CHARAUDEAU, 1992, p. 527). Se 

compararmos as duas enunciações: "Vou ao Rio se ele for me buscar" e "Vou ao Rio somente 

se ele for me buscar", podemos observar que elas apresentam condições de relação diferentes. 

A segunda parece ser uma exigência mais rigorosa que a primeira. Isso mostra que a relação 

de causalidade varia de acordo com a natureza da relação entre as duas asserções; é o que 

chamamos de condições lógicas. 

Charaudeau (op. cit., p. 528-530) descreve quatro condições  lógicas, ou tipos de 

ligação entre as asserções:  

• o Possível, que se caracteriza pelo de fato que  A1 acarreta A2, mas A2, em graus 

diversos, não é a única conclusão de A1, ou seja, a negação de A1 não implica a 

negação de A2 e vice-versa 

• o Necessário, em que A1 acarreta A2, sendo que a negação de A1 implica 

obrigatoriamente a negação de A2, mas a negação de A2 não supõe obrigatoriamente a 

negação de A1;  

• o Indiscutível, em que A2 é a conclusão de A1, na medida em que, em oposição ao 

necessário, a negação de A2 provocaria a negação de A1, mas a negação de A1 não 

supõe obrigatoriamente a negação de A2;  

• o Exclusivo, em que A2 é a conclusão de A1, na medida em que a negação de A2 

provocaria obrigatoriamente a negação de A1 e vice-versa. 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO ARGUMENTATIVA 

Asserção de partida Asserção de chegada Asserção de passagem 

(Dado) 
(Premissa) 

(A1) 

(Inferência) 
(Argumento) 

(Prova) 

(Conclusão) 
 

(A2) 
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Poderíamos agrupar tais condições em dois eixos principais (op. cit., p. 792): o eixo do 

possível, que se desdobra nas modalidades (ou vínculos modais) da ordem do possível (A2 é 

uma conclusão aleatória dentre outras), da ordem do provável (a relação entre A1 e A2 é 

objeto de um cálculo) e da ordem da presunção (A2 é a conclusão que se impõe na ausência 

de indicação contrária); o eixo do obrigatório, que reúne os vínculos modais da ordem do 

necessário, da ordem do indiscutível e da ordem do exclusivo. 

A causalidade também pode variar de acordo com o valor de verdade que é atribuído à 

relação entre as duas afirmações, ou seja, do ponto de vista adotado diante do enunciado. Tal 

classificação abrange a proposta em sua totalidade. Assim, Charaudeau (2009, p. 213) aponta 

três objetivos do valor de verdade: a generalização (a proposta A1 → A2 vale para um grande 

número de casos que se repetem com frequência); a particularização (a proposta A1 → A2 

vale para um caso específico que depende de circunstâncias particulares); e a hipótese (a 

proposta A1 → A2 depende, para que se realize, do grau de existência que é atribuído a A1). 

 

Dessa forma, a relação argumentativa é definida em seu fundamento como uma 

relação de causalidade.  

Para Charaudeau (op. cit., p. 525) a causalidade abarca um grupo bem maior do que o 

proposto pela tradição gramatical, que classifica as proposições em termos circunstanciais 

(causais, finais, consecutivas e condicionais). Como já foi dito anteriormente, sua proposta 

não se limita a uma visão meramente morfológica ou sintática, mas possui caráter sobretudo 

semântico. Tal ponto de vista percebe a mecânica conceitual de uma relação complexa, tal 

como a "causalidade", a partir de alguns dos procedimentos da lógica, sem negligenciar, no 

entanto, as limitações sintáticas da construção de enunciados, tendo em vista também as 

circunstâncias do discurso (op. cit., p. 526). 

Nesse sentido, a operação de causalidade estabelece uma relação lógica entre duas 

asserções (A1 e A2) de sorte que uma implica a existência da outra (op. cit., p. 527). 

De acordo com o "escopo" do valor de verdade do conjunto da relação argumentativa, 

podemos distinguir três categorias da causalidade (op. cit., p. 532): 

• a implicação, que possui uma relação de causalidade com objetivo generalizante. 

Existem três categorias da implicação: a condicional (que tem como condição lógica o 

Necessário), a absoluta simples (que está relacionada à condição lógica do Indiscutível) e a 

absoluta recíproca (que está ligada à condição lógica do Exclusivo);  
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• a explicação, que possui uma relação de causalidade com objetivo particularizante. 

Existem quatro subcategorias da explicação: a condicional (sugestão, autorização e 

ameaça), a causal, a sequencial e a final; 

• a hipótese, que possui uma relação de causalidade com objetivo hipotético; difere-se da 

implicação por colocar em dúvida a concretização de A1. Como parte de uma visão 

temporal, pode ser dividida nas seguintes categorias: hipótese presente, hipótese futura e 

hipótese passada. 

É normal que as relações lógicas pertencentes às categorias da Implicação e da 

Explicação, como relação de causalidade, sejam destinadas a expressar a relação 

argumentativa. No entanto, outros tipos de relações lógicas (chamadas por Charaudeau de 

categorias lógico-linguísticas) podem inscrever-se diretamente numa relação argumentativa, 

tomando um valor de causalidade. 

Charaudeau (op. cit., p. 789-790) relaciona esses outros tipos de relações lógicas, pois, 

segundo o autor, tais articulações podem inscrever-se num modo de encadeamento geral de 

causalidade por meio das premissas: "Se (A1), então (A2)", "(A1) porque (A2)", ou ainda 

"(A1) portanto (A2)".  

Assim, podemos citar os seguintes modos de encadeamento da lógica argumentativa 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 211): 

• a conjunção (adição, associação, reciprocidade). Em "Multiplique isso por 38 milhões e 

você vai ter uma ideia do alcance de uma campanha pelo rádio" (Publicidade),  por 

exemplo, temos  a seguinte relação argumentativa: Se você multiplicar isso por 38 milhões, 

então terá uma ideia do alcance de uma campanha pelo rádio; 

• a disjunção (nem A nem B; defesa de A ou B). Em "Termine o dever ou não irá ao 

cinema hoje à noite", temos  a relação argumentativa: Se você não terminar o dever, então 

não irá ao cinema esta noite; 

• a restrição (restrição simples – A, mas B, ou concessiva – A, apesar de B). Essa 

operação baseia-se numa "relação de causa  e consequência cuja conclusão esperada é 

anulada e substituída por uma asserção contrária": Ele é inteligente [portanto poder-se-ia 

esperar que compreendesse], entretanto não compreende essas  coisas;  

• a oposição. Essa operação opõe duas asserções, de modo que "se é verdadeiro de uma 

parte, é também de outra". Exemplo: "Enquanto alguns pensam que somente a educação 
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da população pode trazer uma resposta a este flagelo, outros proclamam que é necessário 

enfrentar a realidade". No entanto, a oposição não estabelece propriamente uma relação de 

causalidade entre as duas partes; 

• a causa. Essa operação se inscreve, evidentemente, numa relação de "causalidade 

explicativa". Pode ser expressa por "A1 porque A2" e algumas outras marcas; 

• a consequência. Essa operação se  inscreve numa relação argumentativa de "causalidade 

explicativa ou implicativa" e pode ser expressa por "A1 portanto (logo) A2" ou "Se A1, 

então A2"; 

• a finalidade. Tal operação se inscreve numa relação de "causalidade explicativa" e pode 

ser expressa por "A1 para A2" (e algumas outras marcas). 
 

Portanto, é possível reforçar que a relação argumentativa de causalidade nunca é 

puramente formal, mas encontra-se frequentemente no implícito. Nesse sentido, Charaudeau 

(2009, p. 211) afirma que a relação argumentativa de causalidade... 

[...] depende, com efeito, tanto do conteúdo semântico das asserções – e, portanto, das 
relações de sentido de se estabelecem entre elas – quanto dos tipos de vínculo (ou 
condições lógicas) que caracterizam a relação A1 → A2, enfim, do escopo do valor de 
verdade da Proposta em seu conjunto. [grifos do autor] 

 

Assim, independentemente da relação lógica, entre A1 e A2 podem existir relações 

que dependem de seu conteúdo semântico. Pode-se distinguir, por um lado, as relações que 

afetam as combinações do eixo sintagmático entre A1 e A2, e de outro lado as combinações 

que dizem respeito ao eixo paradigmático de oposições entre A1 e A2 (CHARAUDEAU, 

1992, p. 790). 

No eixo das combinações sintagmáticas, A1 e A2 podem corresponder a diferentes 

tipos de unidades frasais: de identificação ("Este é X"), de qualificação ("X é alguma coisa"), 

de posse ("X tem alguma coisa") ou de narração ("X faz alguma coisa"). No contexto da 

relação argumentativa A1 → A2, podem-se encontrar diferentes combinações entre tais 

unidades frasais, como por exemplo (op. cit., p. 791): 

• A1 (identificação) → A2 (identificação): Se não for você, então é seu irmão; 

• A1 (identificação) → A2 (qualificação): Se é Alan (que vai dirigir), você pode ficar 
tranquilo. 

• A1 (qualificação) → A2 (narração): A luz está verde, você pode começar. 

• A1 (posse) → A2 (narração): Se ainda tiver três minutos, posso resolver seu problema. 
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• A1 (narração)→ A2 (qualificação): Coloque um filtro na lente e o contraste será 
melhor. 

• A1 (narração)→ A2 (posse): Quando trabalhar sério, ele terá satisfação. 
 

Já no eixo das oposições (paradigmático), A1 e A2 podem ter, do ponto de vista 

semântico, uma relação de equivalência ou de contrariedade. No entanto, num quadro de 

relação argumentativa, é no contexto que a relação pode se tornar viável. A equivalência 

semântica entre A1 e A2 pode ser unilateral ("É uma rosa, por isso é uma flor") ou bilateral 

("Se é um carro, então é um automóvel'); a contrariedade semântica, por sua vez, pode ser 

binária ("Ele está presente, por isso que não está ausente") ou de série (Se é segunda-feira que 

nós nos vemos, então não é terça-feira). 

Assim, Charaudeau (1992, p. 794) resume os componentes da lógica argumentativa da 

seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Quadro 5: Resumo dos componentes da lógica argumentativa  
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Como a relação argumentativa de causalidade nem sempre está na superfície do texto, 

Charaudeau (1992, p. 794-802) aponta modos de raciocínio que permitem organizar a lógica 

argumentativa em relação à razão demonstrativa. Como procedimentos da lógica 

argumentativa o autor cita a dedução, a explicação, a associação, a escolha alternativa e a 

concessão restritiva.  

A dedução é um modo de raciocínio que toma por base A1 para chegar a uma 

conclusão A2. Tal conclusão representa a sequência, o resultado, o efeito, ou seja, a 

consequência mental (mesmo que esta esteja baseada na experiência dos fatos) da 

consideração tomada em A1, por meio de uma inferência (relação causa → consequência).  

Daí podemos citar vários tipos de dedução:  

• dedução por silogismo, que tem por base o modo de encadeamento consequência 

implicativa (se...então, logo, portanto), com asserções que se encontram numa relação de 

sentido de equivalência, por meio da condição lógica da necessidade; a dedução tem um 

escopo de generalização; 

• dedução pragmática, que toma por base  os modos de encadeamento consequência 

explicativa e conjunção (logo, portanto, e), com asserções da ordem do narrativo; o tipo 

de ligação pertence ao eixo do necessário, e a dedução tem um escopo de particularização; 

• dedução por cálculo, que tem por base o modo de encadeamento consequência 

implicativa (Se...então), com asserções da ordem da Qualificação, da Narração, ou da 

Posse; o tipo de ligação pertence ao eixo do possível e a dedução tem um escopo de 

hipótese, que tende a tornar-se uma generalização; 

• dedução condicional, que toma por base  os modos de encadeamento consequência e 

conjunção (Se...então, e), com asserções da ordem do narrativo, do qualificativo ou da 

posse; o tipo de ligação pode pertencer ao eixo do possível ou do necessário, e a dedução 

tem um escopo de hipótese, que pode se combinar a uma generalização ou uma 

particularização.  

 

A explicação é um modo de raciocínio simétrico à dedução. A explicação toma por 

base A1 para chegar a uma conclusão A2, mas desta vez A2 representa a origem, o motivo, a 

razão, ou seja, a causa mental (mesmo que dependa da experiência) da consideração tomada 

em A1, por meio de uma inferência (relação consequência → causa). Da mesma forma que na 

dedução, podemos citar vários tipos de explicação: 
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• explicação por silogismo. Define-se da mesma maneira que a dedução por silogismo, 

sendo que o modo de encadeamento é causal (X, porque...); 

• explicação pragmática. Define-se da mesma maneira que a dedução pragmática, sendo 

que o modo de encadeamento é causal. A causa pode ser pontual (ocasional, temporária), 

um desejo (um sentimento, um estado de alma) ou uma experiência pessoal. 

• explicação por cálculo. Define-se da mesma maneira que a dedução por cálculo, sendo 

que o modo de encadeamento é causal. aí pode ser incluído o raciocínio por extrapolação 

e por precedente; 

• explicação condicional. Esse modo de raciocínio não é simétrico à dedução, a não ser 

precisamente o raciocínio por hipótese, já que postula que a causa é o objeto de uma 

suposição.  

 

A associação é um modo de raciocínio que pode utilizar a Conjunção, a Causa ou a 

Consequência como encadeamento, e cuja característica é a de colocar A1 e A2 numa relação 

de contrário ou de identidade. A associação pode ser dos contrários (paradoxo; encontra-se 

normalmente em textos cuja finalidade estratégica é mais a sedução do que a persuasão, por 

meio de uma cumplicidade que passa pelo humor) e do idêntico (tautológico, por extensão, 

por simetria). 

 

A escolha alternativa é um modo de raciocínio que se inscreve num raciocínio 

dedutivo e explicativo e que coloca em oposição duas relações argumentativas (A1 → A2 e 

A'1 → A'2). Dessa forma, deixa a possibilidade de escolha entre as duas, ou mostra a 

incompatibilidade que resultaria da conjunção das duas. Consiste em evitar o raciocínio 

paradoxal que pode pôr em evidência uma simples incompatibilidade, uma escolha entre 

positivo/negativo, uma escolha entre duas negativas (dilema) ou uma escolha entre duas 

positivas (dilema). 
 

A concessão restritiva é um modo de raciocínio que também se inscreve num 

raciocínio dedutivo. Consiste em aceitar A1, em colocá-la como verdadeira (fazer uma 

concessão), enquanto retifica a relação argumentativa. A asserção de partida é aceita, mas o 

fato de que ela possa levar à conclusão proposta ou subentendida é contestado. Tal conclusão 

é negada ou modificada, e é geralmente no resultado dessa modificação ou negação que se 

descobre o que poderia ser a conclusão inicial: "A1, certamente, mas em lugar de A2, A'2". 
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De acordo com Charaudeau (1992, p. 800), na publicidade, esta é uma maneira de resolver os 

efeitos negativos do raciocínio paradoxal. A uma qualidade positiva é acrescentada uma outra 

qualidade positiva, que deveria ser contrária ou oposta, para significar: "Este produto combina 

os extremos". 
 

Portanto, podemos perceber que os diferentes componentes da lógica argumentativa 

combinam-se entre si para dar lugar aos modos de raciocínio apresentados. Tais modos de 

raciocínio, por sua vez, se inscrevem numa determinada encenação argumentativa e se 

combinarão com os componentes dessa encenação.  

 
 

2.2.2  Elementos discursivos da argumentação: a encenação argumentativa 
 

Como afirma Charaudeau (2009, p. 203), "a argumentação não se limita a uma 

sequência de frases ou de proposições ligadas por conectores lógicos", já que muitas 

combinações frásticas não possuem marcas explícitas de operação lógica.  

Assim, a razão demonstrativa deve estar associada a uma razão persuasiva. A razão 

persuasiva, por sua vez, depende do sujeito que argumenta e da situação em que este se 

encontra diante do interlocutor a que está ligado por um contrato de comunicação 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 220). 

Charaudeau (1992, p. 783) define a atividade argumentativa em uma relação 

triangular; segundo o autor, para que haja argumentação, é necessário que exista: 
 

• uma proposta sobre o mundo que leve alguém a um questionamento, quanto à sua 

legitimidade; 

• um sujeito (sujeito argumentante) que se engaje em relação a esse questionamento 

(convicção) e desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (quer seja 

própria ou universal, quer se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimidade) 

com relação a essa proposta; 

• um outro sujeito (sujeito-alvo) que ligado à mesma proposta, questionamento e verdade, 

constitui o alvo da argumentação. É a pessoa a quem se dirige o sujeito que argumenta, na 

esperança que ele compartilhe a mesma verdade (persuasão), sabendo que ela pode aceitar 

(ficar a favor) ou recusar (ficar contra) a argumentação. 
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Assim, a atividade argumentativa pode ser representada por meio do seguinte esquema 

(CHARAUDEAU, 1992, p. 784): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Quadro 6: Relação triangular da atividade argumentativa 

 

Nessa perspectiva, argumentar é uma atividade discursiva que, do ponto de vista do 

sujeito argumentante, participa de uma dupla busca: uma busca de racionalidade e uma busca 

de influência (CHARAUDEAU, 1992, p. 784). 
 

Primeiro há uma busca de racionalidade que sirva como um ideal de verdade quanto à 

explicação de fenômenos do universo que comportam mais de uma explicação. Como não se 

trata aqui de somente um ideal, mesmo que esses fenômenos tenham uma razão de ser ou uma 

explicação universal, eles podem ser percebidos por duas filtragens: uma, da experiência 

individual e social do sujeito, que se encontra necessariamente em um determinado quadro 

espacial e temporal; e outra, das operações do pensamento que constroem um universo 

discursivo de explicação, que depende de "esquematizações" coletivas 6.  

Contudo, essa busca do verdadeiro torna-se uma busca do mais verdadeiro (do 

verossímil, não sendo o verdadeiro graduável), pelo fato de que nenhum sujeito é ingênuo; a 

busca é por um verossímil que depende das representações socioculturais compartilhadas 

                                                           
6 Segundo Grize (apud PLANTIN, 2008a, p. 40), a esquematização é uma "representação discursiva daquilo de 
que se trata"; é um discurso que "constrói um mundo coerente e estável, apresentado ao interlocutor como uma 
imagem da realidade”. 

Proposta sobre 
o mundo 

Sujeito 
argumentante 

 

Sujeito-alvo 
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pelos membros de um determinado grupo, seja pela experiência ou pelo conhecimento. O 

engajamento do sujeito argumentante em face dessa verdade, portanto, depende do olhar de 

um outro e, por isso, ele continua a fazer o jogo do verdadeiro e da universalidade das 

explicações, o que dá origem a uma segunda busca: a busca de influência. 

A busca de influência tende a um ideal de persuasão, a fim de fazer que o interlocutor 

compartilhe um certo universo de discurso, tornando-se um coenunciador (em que o 

interlocutor é levado a ter as mesmas propostas). No entanto, tal busca é um pouco ambígua. 

Ela se apresenta como fazendo parte de um processo racional e lógico,  em que "compartilhar 

com o outro sua própria convicção" pode ser obtido por meios diferentes de raciocínio, como 

por exemplo, pelos meios da sedução emprestados de outros modos de discurso (Descritivo e 

Narrativo). 

Para atingir tais objetivos, o sujeito argumentante se entrega a uma tripla atividade 

cognitiva, que consiste em (CHARAUDEAU, 2004, p. 38-40): 

•  problematizar uma certa asserção, buscando fornecer ao interlocutor o meio (mais ou 

menos explícito) de determinar o quadro de questionamento ao qual é preciso ligar o ato de 

asserção; corresponde a fazer saber não somente aquilo de que se trata a questão, mas 

também o que se deve fazer sobre isso; 

• elucidar a questão, de modo que o fato possa ser verificado, e que sua existência não 

seja posta em questão; não se trata de provar a autenticidade do fato, mas de explicar o 

porquê e o como do fato; corresponde a fazer compreender as razões que são admitidas por 

hipótese, para explicar o estado do fato asseverado ou as consequências possíveis deste 

sobre acontecimentos futuros; 

• provar a sua tese, escolhendo argumentos que desempenhem um papel de garantia de 

raciocínio e forneçam ao interlocutor os meios de julgar a validade do ato de elucidação 

que foi instaurado a partir da problematização inicial; corresponde a um fazer crer que 

serve para fundamentar o valor de uma elucidação. 
 

Para o desenvolvimento de tais atividades cognitivas, o sujeito argumentante pode 

desenvolver estratégias de argumentação em função dos alvos de influência que 

correspondem a seu projeto de fala. O desenvolvimento dessas estratégias, por sua vez, gira 

em torno de três elementos: a legitimação, a credibilidade e a captação (CHARAUDEAU, 

2004, p. 42). 
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A legitimação visa a determinar a posição de autoridade que permite ao sujeito tomar 

a palavra. Essa posição de autoridade é pressuposta e percebida pelo outro, mas pode ser 

igualmente não percebida, posta em dúvida e até mesmo contestada. 

A credibilidade tem por finalidade determinar a posição de verdade do sujeito,  de 

maneira que ele possa "ser levado a sério" (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 

143). Para fazer isso, o sujeito pode recorrer a três tipos de posicionamento: uma posição de 

neutralidade quanto à opinião que exprime, apagando, em seu modo de argumentação, 

qualquer traço de julgamento ou avaliação pessoal; uma posição de engajamento, o que levará 

o sujeito a optar (de maneira mais ou menos consciente) por uma tomada de posição na 

escolha de argumentos ou de palavras, ou por uma modalização avaliativa empregada em seu 

discurso, produzindo, assim, um discurso de convicção; uma posição de distanciamento, que 

o levará a tomar a atitude "fria" e racional do especialista. 

Já a captação tem o objetivo de seduzir ou persuadir o parceiro da troca comunicativa, 

de tal modo que ela entre no quadro argumentativo do sujeito falante, e partilhe a 

intencionalidade, os valores e as emoções dos quais o ato comunicativo é portador. Na 

comunicação publicitária, a captação consiste em fabricar diferentes figuras de destinatário 

para tentar seduzir o consumidor em potencial (CHARAUDEAU, 1994, p. 40).  

 

Charaudeau (1992, p. 803) ressalta que um processo argumentativo não deve ser 

confundido com uma simples asserção ("Eu bebo água"), nem com um simples encadeamento 

lógico de duas asserções ("Eu bebo água para emagrecer"). A asserção e o encadeamento se 

combinam para constituir a parte do processo argumentativo que chamamos de Proposta. No 

entanto, para que tal processo se desenvolva, é necessário que o sujeito argumentante tome 

posição com relação à veracidade da proposta (Proposição) e que o mesmo diga por que está 

de acordo ou não, ou tente provar a veracidade de sua proposta (Persuasão). 

Dessa forma, esses três elementos, Proposta, Proposição e Persuasão, compõem o 

que chamamos dispositivo argumentativo. 

A Proposta corresponde ao que é chamado, em algumas abordagens da argumentação, 

de tese (CHARAUDEAU, 1992, p. 804). Ela é composta de uma ou mais asserções que dizem 

alguma coisa sobre o mundo, por meio de uma relação argumentativa (a relação triangular, 

explicada anteriormente), "cujos conteúdos devem necessariamente gerar polêmica" 

(RIBEIRO, 2003, p. 123).  
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A Proposição corresponde ao ponto de vista do sujeito. Ela parte de um quadro de 

questionamento que se baseia na possibilidade de pôr em causa a Proposta. Tal possibilidade 

dependerá da posição que o sujeito assume com relação à veracidade da Proposta, e isso o 

levará a desenvolver a argumentação em determinada direção. Dessa forma, o sujeito poderá 

tomar a posição de acordo (justificativa) ou em desacordo (refutação) com a Proposta, ou até 

mesmo não tomar uma posição, colocando a proposta em questão, revendo seus prós e 

contras (ponderação). 

A Persuasão corresponde ao estabelecimento de provas que confirmem a posição 

tomada na Proposição. Para isso, coloca em evidência um quadro de raciocínio persuasivo, 

de modo a desenvolver uma das opções do quadro de questionamento: refutação, justificativa, 

ponderação. 

Nesse cenário, a encenação argumentativa consiste, para o sujeito argumentante, na 

utilização dos diversos procedimentos que servirão para cumprir sua intenção de 

comunicação, em função da situação e da maneira que percebe seu interlocutor 

(CHARAUDEAU, 1992, p. 814). 

Os procedimentos da encenação argumentativa contribuirão, cada um de uma maneira 

particular, para estabelecer aquilo que poderá a provar a validade de uma argumentação. 

Alguns se fundamentam no valor dos argumentos; são os procedimentos semânticos. Outros 

se utilizam das categorias linguísticas com o intuito de produzir certos efeitos de discurso; são 

os procedimentos discursivos. Outros, ainda, organizam toda a argumentação, quando a 

situação de comunicação permite; são os procedimentos de composição.  

 

Os procedimentos semânticos consistem em utilizar um argumento que está baseado 

em um consenso social por maio do qual os membros de um grupo sociocultural 

compartilham determinados valores, em determinados domínios de avaliação. 

Os domínios de avaliação são cinco: o domínio da Verdade, que define de maneira 

absoluta, em termos de verdadeiro e falso, o que concerne à existência dos seres e à 

explicação dos fenômenos do mundo; o domínio do Estético, que define em termos de belo e 

feio os seres da natureza e as representações que os homens fazem dela; o domínio do Ético, 

que define em termos de bem e mal o comportamento humano, ante uma moral externa (de 

consenso social) ou interna (do indivíduo); o domínio do Hedônico, que define em termos de 

agradável ou desagradável o que pertence ao âmbito dos sentidos que buscam prazer em 

relação aos projetos e ações humanas; o domínio do Pragmático, que define em termos de útil 
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e inútil os projetos e os resultados das ações humanas em função das necessidades racionais 

dos sujeitos que os realizam. 

Os valores, por sua vez, procedem de um juízo não relativo ao conhecimento do 

mundo, mas aos seres que o habitam e aos pensamentos e comportamentos dos mesmos 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 198). Os valores correspondem às normas de representação 

social, que são construídas em cada domínio de avaliação e, portanto, são concernentes a tais 

domínios.  

 

Os procedimentos discursivos consistem em utilizar outras categorias da língua ou 

procedimentos de outros Modos de organização do discurso para, no âmbito de uma 

argumentação, produzir certos efeitos de persuasão. Dentre eles podemos destacar: a 

definição, a comparação, a descrição narrativa, a citação e o questionamento 

(CHARAUDEAU, 1992, p. 821). 

A definição é uma atividade linguageira que pertence à categoria da Qualificação e ao 

modo de organização Descritivo; consiste em descrever os traços semânticos que caracterizam 

uma palavra relacionada a certo tipo de contexto. A definição, no quadro de uma 

argumentação, serve para produzir um efeito de evidência e de saber para o sujeito que 

argumenta. A definição pode estar relacionada a um ser (objeto, pessoa, noção abstrata, 

palavra, etc.) ou a um comportamento (utilizado na publicidade, por exemplo, para sugerir 

que um comportamento é equivalente a um outro: "Escolher o supermercado X, é 

economizar").  

A comparação está relacionada, ao mesmo tempo, a duas categorias da língua: a 

Qualificação, pois quase sempre as propriedades são focalizadas a fim de que as semelhanças 

ou dessemelhanças entre elas sejam destacadas; a Quantificação, pois ora se comparam 

quantidades, ora se faz uma comparação graduada de propriedades. A comparação, no quadro 

da argumentação, é utilizada para reforçar a prova de uma conclusão ou de um julgamento, 

produzindo um efeito pedagógico (com o objetivo de ilustrar e fazer compreender melhor) 

quando a comparação é objetiva, ou um efeito de ofuscamento (com o objetivo de desviar a 

atenção do interlocutor para outro fato analógico, impedindo que ele examine a validade da 

prova) quando a comparação é subjetiva.  As marcas da comparação são diversas, como por 

exemplo, os vocábulos gramaticais (como, tal, tal qual, assim como, mais/menos que..., etc.) 

e os vocábulos lexicais (assemelhar-se, semelhança entre, parecer, corresponder, comparar, 

comparável, comparação entre, etc.).  
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A descrição narrativa consiste em descrever um fato, ou contar uma história, para 

reforçar uma prova ou para produzi-la; pode servir para desenvolver todo um raciocínio dito 

"por analogia", que produz um efeito de exemplificação.  

A citação faz parte do fenômeno linguístico chamado discurso relatado, uma das 

modalidades do ato delocutivo; consiste em referir-se, o mais fielmente possível, a emissões 

escritas ou orais de outro locutor, diferente daquele que cita. É utilizada, no quadro da 

argumentação, para produzir um efeito de autenticidade, funcionando, assim, como uma fonte 

de verdade, testemunho de um dizer, de uma experiência (relata declarações de alguém que 

testemunha o que viu ou ouviu) ou de um saber (relata uma proposta científica, ou emana de 

uma pessoa que representa autoridade). 

O questionamento consiste em colocar em questão uma Proposta cuja realização 

depende da resposta (real ou suposta) do interlocutor; tem o valor argumentativo que 

corresponde a  um tipo de validação hipotética ("Será que...? ...então..."), equivalente a "Se..., 

então...". O questionamento argumentativo pode ter diferentes visadas: de incitação a fazer, 

colocando em evidência uma carência, uma insuficiência, e solicitando o preenchimento de tal 

carência; de proposta de uma escolha, em que é feita uma oferta ao interlocutor e a realização 

da mesma  dependerá da resposta/escolha do interlocutor; de verificação do saber, quando o 

questionamento argumentativo permite ao questionador mostrar que ele sabe e assegurar 

eventualmente sua superioridade sobre o questionado, em uma situação de troca polêmica 

(debate, discussão face a face); de provocação, quando comporta uma apreciação sobre o 

questionado e para "proteger a face", este é instado a responder por meio de uma rejeição pura 

e simples da apreciação, ou uma justificativa; de denegação, quando o argumento proposto é 

rejeitado antecipadamente, ao mesmo tempo que é feita a pergunta. 

 

Os procedimentos de composição podem ser utilizados quando o sujeito tem a 

possibilidade de construir sua argumentação em um texto oral ou escrito; tais procedimentos 

consistem em repartir, distribuir, hierarquizar os elementos do processo argumentativo ao 

longo do texto, a fim de facilitar a localização das diferentes articulações do raciocínio 

(composição linear), ou facilitar a compreensão das conclusões da argumentação (composição 

classificatória). 

A composição linear consiste em programar os argumentos segundo uma certa 

cronologia, seguindo alguns procedimentos. As etapas da argumentação (que não devem ser 

confundidas com a tradicional composição escolar), segundo Charaudeau (2009, p. 244-246), 
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são: começo, quando são expostos os elementos da Proposta e da Proposição (marcas: 

"Começaremos por...", "Inicialmente...", etc.); transição, quando se passa de um momento da 

argumentação a outro (marcas: "Vejamos agora...", "Passemos então...", etc.); fim, quando é 

apresentado ou  anunciado o último momento da argumentação ou de uma parte dela (marcas: 

"Terminemos por...", "Podemos conclui que...", etc.). Essas etapas são acompanhadas de um 

jogo de vai e vem e de uma pontuação dos tempos fortes da argumentação. O vai e vem 

consiste em retomar certos momentos do desenvolvimento argumentativo ou anunciar outros 

para melhor captar o conjunto da argumentação. O procedimento denominado tempos fortes 

consiste em sublinhar alguns momentos do desenvolvimento argumentativo para estabelecer 

uma hierarquia nos argumentos, imprimir ritmo e, consequentemente, despertar a atenção do 

interlocutor. 

A composição classificatória consiste em retomar os diferentes argumentos, dados ou 

resultados de um texto argumentativo, apresentando-os de forma resumida. Isso pode ser feito 

por meio de uma reformulação mais condensada (resumos ou listas) ou de quadros ou outras 

representações figuradas (diagramas, esquemas, cartazes, etc.). 

 

Charaudeau (2004, p. 37) defende a ideia de que todo ato de linguagem só tem 

significado em função da situação de comunicação na qual ele é produzido, da identidade  e 

da intencionalidade do sujeito responsável por tal ato de linguagem, do tema de que trata (a 

tematização) e das circunstâncias materiais em que ele se encontra. A argumentação é, 

portanto, considerada uma prática social (ordinária ou erudita) na qual o sujeito que quer 

argumentar se encontra restringido pelos dados da situação comunicacional a que se 

subordina e, ao mesmo tempo, livre para jogar com essas restrições, sendo possível realizar 

seu próprio projeto de fala e trabalhar estratégias. 

 Portanto, mesmo que o ato de argumentar dependa de uma certa mecânica, não 

podemos nos referir à ideia de que existiria uma forma ideal de argumentar, já que tal ato só 

pode ser julgado e validado em função de imposições da situação de comunicação e do 

projeto de fala (op. cit., p. 44). Da mesma forma, não podemos dizer que um texto é 

unicamente argumentativo, visto que os textos são plurais, extraídos de tipos discursivos 

diversos. 

Dessa foram, Charaudeau (2009, p.77) define texto como a "manifestação material 

(verbal e semiológica: oral/gráfica, gestual, icônica etc.) da encenação de um ato de 

comunicação, numa situação dada, para servir ao projeto de fala de um determinado locutor". 
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O autor ainda acrescenta que, como as finalidades das situações de comunicação e dos 

projetos de fala são compiláveis, cada texto correspondente apresentará constantes que 

permitirão classificá-los em Gêneros textuais. Essa abordagem de gênero textual se aproxima 

à clássica definição dada por Bakhtin (1994, p. 279): “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”, disponíveis na cultura. Charaudeau ainda afirma que os gêneros textuais podem 

resultar da combinação de vários Modos do discurso, sendo que poderá coincidir com aquele 

que constituir sua organização dominante.  

 
2.3  Gêneros Textuais 

 

“O estudo dos gêneros textuais não é novo” (MARCUSCHI, 2008, p. 147). A palavra 

“gênero” tem sido usada desde Platão e Aristóteles, quando a clássica distinção entre poesia e 

prosa já dava início à preocupação em se separar os textos em modalidades. No entanto, era 

ainda uma separação muito abrangente. Já em nossos dias, a noção de gênero não está mais 

ligada apenas à atividade literária ou retórica. A partir de Bakhtin, a noção de gênero tem sido 

aplicada às produções verbais organizadas como um todo, tanto em suas formas escritas como 

em suas formas orais.  

A visão bakhtiniana sobre os gêneros do discurso inaugurou um novo paradigma 

teórico para os estudos da linguagem. O filósofo Bakhtin (1895-1975) já enfocava a língua 

como algo concreto, fruto da interação social dos participantes da situação de comunicação 

(locutor/interlocutor). Bakhtin mostrou a necessidade de os estudos considerarem o processo 

linguístico, que se materializa pelas enunciações. De acordo com Bakhtin (1994, p. 279), 

 

[t]odas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 
relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 
modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 
humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam 
dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana.  

 

Nessa teoria, a língua é viva, produzida na história e, ao mesmo tempo, produtora da 

história dos homens. Devido à diversidade de atividades exercidas pelos vários grupos sociais, 

as produções linguísticas resultantes delas também serão variadas, se materializando nos 

diferentes gêneros textuais. 
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De acordo com Bakhtin (op. cit., p. 279), os gêneros constituem “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos 

(BARBOSA, 2000, p. 152-153): conteúdo temático (o que pode ser dito em um dado gênero), 

estilo (seleção de recursos disponíveis na língua, orientada pela posição enunciativa do 

produtor do texto) e construção composicional (sua forma de dizer, sua organização geral que 

não é inventada a cada vez que nos comunicamos, mas que está disponível em circulação 

social).  

Cabe ressaltar que, quando se fala de gêneros do discurso, refere-se tanto aos gêneros 

escritos quanto aos orais. Assim, um bilhete, um telefonema, um conto, uma palestra, uma 

notícia, serão diferentes gêneros textuais; cada um terá um tema, estilo e construção 

composicional, pois eles possuem diferentes intenções comunicativas e usos sociais que 

influenciarão as condições de produção dos enunciados e a forma dos mesmos.  

Numa interação verbal, a escolha do gênero não é completamente espontânea, pois 

considera-se vários fatores da própria situação: quem fala, sobre o que fala, com quem fala, 

com qual finalidade. Todos esses elementos condicionam as escolhas do locutor, que, tendo 

ou não consciência, acaba por fazer uso do gênero mais apropriado àquela situação.  

Bakhtin (1994, p. 281) ainda propõe distinguir os gêneros do discurso em gêneros 

primários (simples), aqueles que ocorrem em situações cotidianas de relação humana, e 

gêneros secundários (complexos), os que aparecem nas circunstâncias de uma troca cultural 

(principalmente escrita) artística, científica e sociopolítica – entre outras relativamente mais 

evoluídas. É importante também destacar que a concepção de gênero de Bakhtin não é estática 

(op. cit., p. 285-285). Ele reconhece que os gêneros estão sujeitos a mudanças, decorrentes 

não só das transformações sociais, mas também do surgimento de novas práticas sociais e 

procedimentos de organização (as mídias eletrônicas são um exemplo). 

Seguindo as premissas de Bakhtin, Marcuschi (2002, p. 19) afirma que os gêneros 

textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Os 

gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São 

entidades sociodiscursivas e formas de ação social que determinam as situações 

comunicativas. São caracterizados pelo dinamismo, pois surgem da necessidade de 

comunicação de cada época histórica.  
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Marcuschi (op. cit., p. 22) ainda considera importante a distinção entre gênero e tipo 

textual para o trabalho com a produção e compreensão de textos e apresenta uma breve 

definição das duas noções: 
 

(a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teórica 
definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, 
tempos verbais, relações lógicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia 
dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, 
injunção. 

(b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para 
referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição característica. [...] Alguns exemplos de gêneros 
textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, 
reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, 
horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras [...]. 

 

Os gêneros textuais estão presentes no dia a dia e são caracterizados muito mais por 

suas funções comunicativas que por suas especificidades linguísticas e estruturais. Os tipos 

textuais definidos por Marcuschi corresponderão aos Modos de Organização do Discurso, de 

Patrick Charaudeau, discutidos anteriormente no tópico 3.1.3. 

O que Charaudeau (1992, p. 645) chama de tipos de texto (científico, publicitário, de 

imprensa, etc.), por sua vez, Marcuschi denomina domínios discursivos.  

Segundo Marcuschi (2008, p. 155), os domínios discursivos constituem práticas 

discursivas nas quais podemos "identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhes 

são próprios ou específicos como rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de 

relações de poder"; constituem "esferas da atividade humana", no sentido bakhtiniano, 

indicando instâncias discursivas: discurso jurídico, discurso religioso, discurso publicitário, 

etc. Dessa forma, um domínio discursivo não abrange um gênero em particular, mas dá 

origem a vários deles. 

Por uma questão didática, definiu-se que, no presente trabalho, serão utilizados os 

seguintes termos:  

• domínio discursivo (publicitário), conforme definição dada por Marcuschi, para que 

não haja uma confusão entre tipos de texto definidos por Charaudeau com aqueles 

definidos por Marcuschi; 

• Modos de organização do discurso (Enunciativo, Narrativo, Descritivo, 

Argumentativo), conforme definição dada por Charaudeau. 
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Uma outra questão abordada por Marcuschi é a definição de suporte. Para o autor 

(MARCUSCHI, 2009, p. 173), os suportes seriam os portadores de gêneros, ou seja, os 

diversos locais ou continentes de gêneros, como um jornal, um livro ou uma revista semanal. 

Marcuschi (op. cit., p. 174) ainda acrescenta que o suporte é um lugar físico ou virtual, que 

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

como texto; assim, classifica a embalagem de um produto 7 e o outdoor como suportes.  

De acordo com Maingueneau (2002, p. 71-72), o suporte (mídium) não é um simples 

"meio" ou instrumento para transportar uma mensagem estável, pois uma mudança importante 

do suporte modifica o conjunto de gênero do discurso. Isso não significa, contudo, que o 

suporte determina o gênero, e sim que o gênero exige um suporte especial. Entretanto, é 

importante destacar que há casos em que o suporte determina a distinção que o gênero recebe. 

Marcuschi (2008, p. 178) ainda identifica duas categorias de suportes textuais: os 

suportes convencionais, típicos ou característicos, que são produzidos para essa finalidade, 

como livro, jornal, revista, rádio, televisão, etc.; os suportes incidentais, que podem trazer 

textos, mas não destinados primariamente destinados a esse fim na atividade comunicativa, 

como roupas, corpo humano (tatuagem), paredes, para-choques de caminhão, etc. Segundo 

Charaudeau (2007, p. 106), no que concerne à comunicação midiática, pode-se distinguir três 

grandes suportes: o rádio, a televisão e a imprensa escrita, segundo características que lhe são 

próprias, com diferenças de materialidade que têm uma incidência sobre as representações do 

tempo, do espaço e das condições de recepção construídas por cada uma dessas três mídias. 

 

Outros autores que estudaram o tema "gêneros textuais" foram Dolz & Schneuwly 

que, por sua vez, propõem a noção de gênero como “mega-instrumento que fornece um 

suporte para a atividade nas situações de comunicação e uma referência para os aprendizes” 

(DOLZ & SCHNEUWLY, 1999, p. 7). Um dos papéis da escola estaria, então, na criação de 

possibilidades de imersão dos alunos em atividades interativas, as mais variadas, para 

promover o reconhecimento das práticas escritas e orais à sua volta. Mais adiante, no capítulo 

3, os gêneros textuais serão abordados novamente, mas relacionados ao ensino de língua. 

 

 

                                                           
7 Marcuschi (2009, p. 183) afirma que a embalagem deve ser considerada um suporte, na medida em que pode 
conter vários gêneros. Como exemplo, o autor cita as embalagens de comestíveis – as quais podem conter, além 
do “rótulo”, uma “receita” – e as embalagens de remédios – que podem conter uma breve “bula”. 
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2.3.1  Gêneros do domínio publicitário 
 

A propaganda "jamais nos abandona": sempre que estamos folheando uma revista ou 

jornal, ligamos a TV ou olhamos para cartazes nas ruas, prédios e outdoors, estamos diante de 

anúncios (VESTERGAARD & SCHRØDER, 2000, p.1). 

De acordo com Sandmann (2007, p. 9), o termo propaganda teve origem em Roma, 

extraído do nome de uma congregação criada em 1622, denominada Congregatio de 

propaganda fide (Congregação da fé que deve ser propagada), que tinha a tarefa de cuidar da 

propagação da fé. O autor ainda explica que, de acordo com o latim – "propaganda como 

feminino ablativo singular do gerundivo latino propagandus (masculino), propaganda 

(feminino), propagandum (neutro)” – o termo expressa a ideia de dever, de necessidade: 

propagadus como aquilo que deve/precisa ser propagado. 

A definição de propaganda apresenta diferenças de compreensão entre as diferentes 

línguas (SANDMANN, 2007, p. 10). Na língua inglesa, por exemplo, o termo propaganda 

tem muitas vezes uma conotação depreciativa, pois é usado exclusivamente para a propagação 

de ideias, especialmente políticas; para a propaganda comercial ou de serviços é utilizado o 

termo advertising. Em alemão, Propaganda refere-se mais à propaganda de ideias, enquanto 

para a comercial utiliza-se Reklame, por empréstimo do francês.  

Já em português o termo publicidade é utilizado em referência à venda de produtos e 

serviços. O termo "publicidade" deriva de "público" do latim publicus, designando a 

qualidade daquilo que é público; seria, portanto, o ato de divulgar, tornar pública uma ideia 

(MONNERAT, 2003, p. 13). Já propaganda, em nossa língua, seria um termo mais 

abrangente, servindo tanto para a propagação de ideias, quanto para o mesmo sentido de 

publicidade. Nesse momento, é importante ressaltar que os dois termos serão usados 

indistintamente no presente trabalho, pois o corpus trabalhado e a ser analisado aqui possui 

caráter comercial.  

Segundo Martins (1997, p. 24), a propaganda surgiu no Brasil com o advento do 

jornalismo, a partir de 1808, com a venda de espaços para informações à comunidade, 

assimilando, assim, aquilo que se fazia na Europa em termos de propaganda impressa. Os 

anúncios mais antigos, com intenção de divulgar algum produto ou serviço, surgiram na 

Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal bissemanário fundado aqui, que se transformou 
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no Diário Fluminense e, posteriormente, no Diário Oficial. Tais anúncios possuíam 

linguagem simples e objetiva, sem grandes artifícios de convencimento.  

Surge, portanto, a primeira fase: a fase dos reclames. Os reclames eram espaços onde se 

anunciavam vendas ou compras, comércio e captura de escravos, negócios sobre o comércio 

varejista, hotéis e, principalmente, produtos farmacêuticos (op. cit., p. 31). Os reclames 

antigos eram mensagens artísticas, objetivas, de acordo com o gosto da sociedade daquele 

tempo e eram produzidos pela própria redação dos jornais ou por poetas e desenhistas mais 

destacados da época. Os primeiros reclames ilustrados surgiram em 1875 nos jornais 

Mequetrefe e O Mosquito. No final do século, XIX alguns jornais já apresentavam páginas 

inteiras de reclames, como os classificados de hoje. Posteriormente, anunciantes, preocupados 

com a fixação de suas marcas ou seus produtos, começam a exibir letreiros e cartazes nos 

tapumes das construções; foram os primeiros painéis, que deram origem aos atuais outdoors. 

Martins (op. cit., p. 24) expõe que a primeira agência brasileira de propaganda foi fundada em 

1891 com o nome de Empresa de Publicidade e Comércio; sua finalidade era a corretagem de 

anúncios (reclames) para os periódicos da época, como acontecia em outros países.  

No início do século XX, a propaganda começa a firmar-se pela criatividade e pelo 

linguajar mais apurado e persuasivo, imitando o modelo americano trazido pelas primeiras 

agências que chegavam ao país. Surge, assim, a segunda fase: a fase dos intelectuais (op. cit., 

p. 31).  Os intelectuais, que prestavam serviços para agências, muito contribuíram com seu 

talento de escritores, de poetas, de jornalistas e de artistas na elaboração dos anúncios. 

Houve, então, uma rápida evolução do trabalho publicitário devido à exigência dos 

tempos modernos e do gosto mais apurado do público consumidor. Em 1949, foi fundada a 

ABAP (Agência Brasileira de Agências de Propaganda) e aconteceu o I Congresso Brasileiro 

de Propaganda. Em 1952 surgiu a primeira Escola de Propaganda, no Museu de arte Moderna 

de São Paulo (que posteriormente, em 1970, transformou-se na ESPM – Escola Superior de 

Propaganda e Marketing) e, a partir daí, outras escolas foram criadas  e em 1976 já havia 

cerca de 53 faculdades de comunicação no país (MARTINS, 1997, p. 28). Tem-se, então, a 

terceira fase: a fase dos profissionais. Os profissionais são pessoas contratadas e vinculadas à 

agência e que, com sua técnica e arte, confeccionam anúncios destinados aos veículos de 

comunicação para exercerem ação psicológica sobre o público-alvo (op. cit., p. 31). Assim, a 

linguagem publicitária aperfeiçoa-se aos poucos e toma outro rumo ao apresentar mais 
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requinte nas construções textuais, apresentando jogo de palavras, polissemia, paronímia, 

figuras de linguagem, neologismos, etc. 

Na esfera da sociedade atual, tomando por base o conceito de gênero descrito no tópico 

anterior e o conceito de publicidade discutido, torna-se possível destacar os seguintes gêneros 

no domínio publicitário 8: 

• anúncio – peça publicitária em revista ou jornal (SAMPAIO, 2003, p. 320); 

• banner – no campo da internet, é a imagem digital inserida nas páginas de um website 

contendo mensagem, marca ou logotipo de uma empresa, produto ou serviço; é a unidade 

publicitária básica da internet. No campo da promoção e do merchandising, é um cartaz 

destinado a passar mensagens dentro de ambientes internos (op. cit., p. 323-324); 

• classificados – tipo de anúncio, geralmente de pequenas dimensões, publicados por 

jornais e algumas revistas, agrupados por áreas de interesse (op. cit., p. 330); 

• comercial de TV – peça publicitária para rádio, cinema ou televisão (op. cit., p. 331); 

• folhetos – peça publicitária gráfica com uma ou mais folhas (op. cit., p. 341);  

• jingle – mensagem publicitária na forma de música, em que os benefícios da marca são 

cantados (op. cit., p. 348);  

• logomarca – símbolo gráfico que identifica uma empresa ou marca, quando composta 

do símbolo em si mais o logotipo (op. cit., p. 350); 

• propagandas e publicidade – Marcuschi (2008, p. 195-196) classifica as propagandas 

e publicidade como gêneros em si; acredita-se que o autor esteja se referindo à mensagem 

publicitária contida nos diferentes suportes.  

• rótulo  – pequeno impresso de formato variável, geralmente em cores, colocado na 

embalagem de produtos para indicar o seu conteúdo (RÓTULO, Michaellis, 2009); 

• slogan – frase-tema de uma campanha publicitária ou marca. (SAMPAIO, 2003, p. 

370). O termo vem do gaélico, língua do povo céltico, e significava "grito de guerra" 

(MARTINS, 1997, p. 132). De acordo com Charaudeau & Maingueneau (2004, p. 453), o 

slogan “condensa o discurso em um núcleo temático, uma fórmula reunida, ritmada, para 

fins mnemônicos e pragmáticos, visando mobilizar e conduzir à ação”. 

                                                           
8 Para essa classificação, o presente estudo baseou-se em Marcuschi (2008, p. 195-196), quando ele enumera os 
gêneros do discurso comercial e publicitário, e em Sampaio (2003), em seu glossário de termos relacionados à 
propaganda. 
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• spot – mensagem publicitária de rádio, feita por uma locução simples ou de mais vozes, 

com efeitos sonoros e música de fundo (SAMPAIO, 2003, p. 371). 

 

Esses gêneros, por sua vez, podem ser veiculados em diferentes suportes, como: jornais, 

revistas, rádio, televisão, outdoor, busdoor 9, encarte 10, folder 11, pôsteres, cartazes, 

luminosos, faixas, embalagens, paredes e muros (suportes incidentais, utilizados em situações 

especiais), página de internet, etc. Monnerat (2003, p. 12) ressalta que, com o 

desenvolvimento dos meios físicos de comunicação e o aumento da produção industrial pelo 

aperfeiçoamento tecnológico, a publicidade passa a ser um símbolo da grande variedade de 

produtos e serviços que o progresso tecnológico coloca diariamente à disposição do homem.  

Portanto, a publicidade, em sua configuração atual, é uma forma de comunicação 

voltada para a divulgação positiva de produtos ou serviços, visando a despertar o interesse de 

consumo. Com esse objetivo, ela começa seu empreendimento de fazer determinado público 

conhecer aspectos positivos e/ou vantagens de produto(s), serviço(s) ou marcas, para obter a 

aceitação desse público (CASTRO, 2006, p. 110). Além disso, os anúncios devem contar com 

flexibilidade e certa inventividade, características necessárias aos anúncios publicitários 

(GOMES, 2009, p. 586). Segundo Gomes, ao lado de certos mecanismos argumentativos 

próprios, os textos publicitários tentam capturar o olhar e a atenção do interlocutor, 

controlando o fluxo dos mesmos, de modo a atingir os objetivos traçados a partir de uma 

previsão das expectativas e pontos de vista do locutor com relação ao interlocutor. Castro 

(2006, p. 111), toma a publicidade como um verdadeiro jogo em que o anunciante tenta agir 

sobre o outro, na tentativa de “com-vencer” e, assim, a construção discursiva dará prioridade 

não a o quê dizer, mas como dizer, de modo que consumidor preste atenção no que está sendo 

mostrado. 

Sob a perspectiva Semiolinguística, Charaudeau propõe um esquema que representa os 

diferentes lugares de construção de sentido da máquina midiática (CHARAUDEAU, 2007, p. 

23): 

                                                           
9 Marcuschi (2009, p. 185) cita que, atualmente, as janelas de ônibus, principalmente as traseiras, tornaram-se 
um suporte de campanhas publicitárias e governamentais.  

10 Encarte ou Caderno publicitário é suplemento publicitário das revistas e jornais nacionais, veiculado em 
regiões específicas, contendo produtos de determinada empresa (SAMPAIO, 2003, p. 327) 

11 Folder é um folheto constituído de uma única folha, com uma ou mais dobras ou anúncio de revista com uma 
ou mais dobras (op. cit., p. 341). 
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Esse quadro baseia-se na encenação discursiva do ato de comunicação. Charaudeau (op. 

cit., p. 23) afirma que o sentido do ato comunicativo dependerá da relação de intencionalidade 

instaurada na troca entre as instâncias de produção e de recepção. Como consequência, pode-

se depreender três lugares de pertinência, conforme representado no quadro 3 (op. cit., p. 24): 

• o lugar da instância de produção, submetida a certas condições de produção, 

representado pelo produtor da informação; 

• o lugar da instância de recepção, submetida a condições de interpretação, representado 

pelo consumidor da informação (diferentes públicos: leitores, ouvintes, telespectadores); 

• o lugar do texto como produto, submetido a certas condições de construção, 

representado pelo texto midiático (artigo de jornal, anúncio, comercial, telejornal, etc.). 
 

Esses três lugares, por sua vez, estruturam-se em diferentes espaços. Conforme descreve 

Charaudeau (op. cit., p. 24-28),  

• o lugar das condições de produção comporta dois espaços: um "externo-externo" (que 

compreende as condições socioeconômicas da máquina midiática enquanto empresa, com a 

intencionalidade orientada por efeitos econômicos, ligado ao EUc) e um "externo-interno" 

Os três lugares da máquina midiática 

Produção Produto Recepção 

Lugar das condições de produção Lugar de construção do produto Lugar das condições de interpretação 

[Externo-Externo] [Externo-Interno] [Interno] [Interno-Externo] [Externo-Externo] 

Práticas de 
organização 

socioprofissionais 

Práticas de 
realização do 

produto 

Organização estrutural 
semiodiscursiva segundo 

hipóteses sobre a 
co-intencionalidade 

Alvo 
imaginado 

pela instância 
midiática 

Público 
como instância 
de consumo 
do produto 

Representações 
por discursos de 
justificativa da 

intencionalidade 
dos "efeitos 
econômicos" 

Representações 
por discursos de 
justificativa da 

intencionalidade 
dos "efeitos 
visados" 

 
Enunciador-destinatário 

 
"efeitos possíveis" 

 
"efeitos supostos" 

 
  "efeitos produzidos"

Influência 
recíproca 

   (intencionalidade e co-construção do sentido)  

  Retorno de imagens 
 

        

Quadro 7: Os três lugares de construção de sentido da máquina midiática 
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(que compreende as condições semiológicas da produção, aquelas que prescindem à 

própria realização do produto midiático, orientada pelos efeitos visados, ligada ao EUe); 

• o lugar das condições de recepção estrutura-se em dois espaços: o "interno-externo" (em 

que se encontra o destinatário ideal – TUd – e os efeitos supostos) e o "externo-externo" 

(em que se encontra o receptor real – TUi –, o público, e os efeitos produzidos); 

• o lugar das restrições de construção do produto, por sua vez, num espaço "interno", 

onde todo discurso se configura em texto, segundo uma certa organização semiodiscursiva, 

resultado de uma co-intencionalidade (o conhecimento do receptor é necessário para que se 

realize efetivamente a troca comunicativa). 

 

Dessa forma, a informação não corresponde apenas à intenção do produtor ou do 

receptor, mas é resultado de uma co-intencionalidade que compreende os efeitos visados, os 

efeitos possíveis e os efeitos produzidos. Além disso, o sujeito que produz sentido só existe 

no relacionamento permanente com o outro: o outro que é diferente; o outro é aquele que 

tanto o nega quanto o constitui.  

Assim, segundo Charaudeau (1994, p. 35), no discurso publicitário, aquilo que se pode 

chamar de circuito socioeconômico de produção, quando se refere à construção do anúncio 

(abordagem sociológica), ou de circuito de recepção, quando se refere ao que se passa com a 

compreensão ou o com comportamento do interlocutor (abordagem psicológica), remonta a 

uma dupla pergunta: para alguns, na produção, "Como produzir uma mensagem que 

influencie o outro de acordo com o que eu imagino dele?"; para outros, na recepção: "O que 

compreender e interpretar (conscientemente ou não) da mensagem que me impõe o outro?". 

O foco, portanto, está na própria mensagem, como forma de texto que reflete uma 

potencialidade de significação do mundo, que depende dos indivíduos que são os produtores e  

interpretantes, e das circunstâncias em que eles se encontram. 

Com relação aos sujeitos do ato de linguagem no domínio publicitário, seria possível 

encontrar no circuito externo (baseado em MONNERAT, 2003, p. 22): 

• EUc-publicista (sujeito comunicante-publicista), que parte do fabricante e chega à 

elaboração do texto publicitário; é o criador de um projeto de palavra publicitária, dirigida 

a um Tud; 
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• TUi-consumidor (sujeito interpretante-consumidor), que se encontra em uma dupla 

função: "instância agente", por seu estatuto de comprador, e "instância interpretante", por 

seu estatuto de leitor do texto publicitário; 

• ELE-produto , que constitui o objeto de troca, trazendo uma dupla promessa: a 

aquisição de um bem (para o consumidor) e o enriquecimento (para o publicista). 

 

Já no circuito interno, seria possível encontrar: 

• EUe (sujeito enunciador/anunciante), que não se revela como publicista; em alguns 

casos, identifica-se com o fabricante para fazer crer que EUc e EUe são um mesmo sujeito; 

• TUd (sujeito destinatário), é o utilizador eventual do produto, idealizado pelo EUc. 

• ELEx , que pode, às vezes, não estar explícito. Corresponde à equação: P (Produto) + M  

(marca) x q (qualidades) = R (resultado) 

 

Dessa forma, baseando-se no quadro sobre o os sujeitos do Ato de Linguagem de 

(quadro 2), o quadro seguinte pode sintetizar a comunicação no discurso publicitário: 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Quadro 8: o Ato de Linguagem no Discurso Publicitário 

 

Ainda segundo Charaudeau (2010, 25/04/2011), o discurso publicitário se envolve num 

dispositivo triangular entre: uma instância "publicitária", uma instância "concorrência" (a 

outra marca) e uma instância "público". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito externo 

DISCURSO PUBLICITÁRIO 

(finalidade) 

(Projeto de fala) 

Dizer 

                 Circuito interno TUd 
Destinatário/ 
idealizado 

(Ser de fala) 

Locutor 
EUc-

publicista 
(Sujeito 

comunicante
-publicista – 
Ser social) 

Receptor 
TUi-

consumidor 
(Sujeito 

Interpretante-
consumidor –  

Ser social) 

ELEx 
P(M) x q = R 

ELE-produto 

EUe 
Enunciador/ 
Anunciante 
(Ser de fala) 
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A instância publicitária tem sua legitimidade pautada em sua posição na economia do 

mercado. Ela se apresenta como uma instância benfeitora, pois diz à instância receptora como 

realizar seu sonho. De sua relação com a instância concorrência, nasce um discurso 

superlativo, dizendo: "o produto que lhe apresento é o melhor". À instância "público" é 

atribuído um duplo lugar: "consumidor comprador potencial", em que é levado a dever crer 

que tem uma falta e somente pode querer ser o agente de uma busca que preencherá sua falta, 

com a ajuda do auxiliar que lhe é proposto; "consumidor efetivo da publicidade", em que é 

levado a apreciar sua encenação, e seu dever crer é suspenso em proveito de um dever 

apreciar. Assim, o público é tanto refém quanto cúmplice da instância publicitária: refém pela 

figura de herói que lhe é proposta e o destina a se fazer consumidor; cúmplice pela figura de 

leitor competente que lhe é atribuída, que o predispõe a entrar no jogo e se tornar conivente 

com o que a mensagem publicitária lhe propõe (CHARAUDEAU, 1994, p. 38). 

 

Como todo ato de comunicação, o discurso publicitário supõe um contrato. Conforme 

as condições de produção em que se encontra, a mensagem publicitária está "sempre às 

voltas" com dois tipos de contrato: o contrato do sério e o contrato do maravilhoso 

(CHARAUDEAU, 1983, apud MONNERAT, 2003, p. 39). Nas palavras de Monnerat (op. 

cit., p. 39),  

[n]o primeiro caso, supõe-se que se está diante de um público racionalista; por isso, será 
preciso desenvolver uma certa argumentação para convencê-lo de que o produto é um auxiliar 
eficaz. É o caso de anúncios de revistas especializadas. 

No contrato do maravilhoso, parte-se da premissa de que o público é menos racionalista, mais 
inclinado ao sonho.  

 

Pode-se relacionar tais tipos de contrato às duas grandes linhas de persuasão dos textos 

publicitários proposta por Carrascoza (2007, p. 185): a apolínea, na qual se destacam os 

elementos racionais, e a dionísica, dominada por procedimentos que visam despertar 

emoções; tais linhas não seriam excludentes, mas complementares, às vezes se mesclando nos 

anúncios, ora ganhando mais relevo uma, ora a outra. Segundo o autor (op. cit., p. 27), nos 

textos publicitários de cunho apolíneo predomina os valores de uso (conforto, sabor, etc.) e a 

valorização crítica (relação custo/benefício, inovações/preço, etc.); já os textos de cunho 

dionísico exploram mais os valores de base, voltados para a vida e as questões existenciais (a 

vida, a aventura, etc.) e os valores lúdicos (o luxo, os caprichos, etc.). 
] 

Além disso, conforme descreve Monnerat (2003, p. 30), o contrato comunicativo da 

publicidade também coloca em cena uma dupla estratégia: a estratégia da ocultação e a da 
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sedução/persuasão. Na primeira estratégia, a palavra publicitária oculta o que se passa no 

circuito externo, no qual os participantes estão ligados por relações de interesse bem mais 

proveitosas para o publicista do que para o consumidor. Na segunda, o publicitário deve 

procurar conquistar o destinatário, mediante a fabricação de uma imagem de sujeito-

destinatário suficientemente persuasiva e sedutora, de modo que o interlocutor possa se 

identificar com ela. 

Desse modo, Charaudeau (apud PEREIRA, 2008, p. 39) destaca que a sedução pela 

linguagem leva à persuasão, o que, consequentemente, significaria a satisfação de um desejo 

tangível, como se fosse uma necessidade de existência como a fome ou sede, ou o benefício 

pelo consumo de algo.  

No próximo tópico, o aspecto persuasivo da linguagem publicitária será abordado mais 

detalhadamente, identificando como se constituem os elementos argumentativos, que nem 

sempre aparecem de forma explícita na superfície do texto. Dessa forma, para identificar tais 

elementos seria necessário ao indivíduo mais que a competência semiolinguística, mas 

também as competências situacional, fruitiva e, principalmente, a discursiva.   

 

2.3.1.1  Aspectos argumentativos na publicidade 
 

Como já foi discutido anteriormente, há vários significados para o termo propaganda. 

Sampaio (2003, p. 26) diz que, fundamentalmente, a propaganda pode ser definida como “a 

manipulação planejada da comunicação, visando, pela persuasão, promover comportamentos 

em benefício do anunciante que a utiliza”. Essa definição já revela em si a grande tendência 

argumentativa dos gêneros do domínio publicitário.  

Citelli (1995, p. 43) aponta que o texto publicitário nasce na conjugação de vários 

fatores, quer psicossociais-econômicos, quer do uso do grande conjunto de "efeitos retóricos" 

aos quais não faltam as figuras de linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios. 

De acordo com Perelman & Olbrechts-Tyteca (2000, p. 50), o objetivo de toda 

argumentação é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que lhes são 

apresentadas; uma argumentação eficaz seria, portanto, aquela que consegue aumentar 

intensidade dessa adesão, de forma que desencadeie no interlocutor a ação pretendida, ou pelo 

menos crie nele uma disposição para a ação, que se manifestará no momento oportuno.  



 

65 

Essa explicação dos autores sobre a argumentação muito se enquadra na análise da 

construção da máquina midiática proposta por Charaudeau (2007, p. 23); além disso, é 

possível relacionar essas duas visões à própria publicidade: as campanhas de venda de 

determinado produto (efeitos econômicos) farão com que se criem estratégias  (efeitos 

visados) para "provocar ou aumentar a adesão dos espíritos" (efeitos possíveis/supostos); o 

objetivo, por sua vez,  seria alcançado (argumentação eficaz) quando desencadear no 

consumidor (efeitos  produzidos) a compra do produto (ação pretendida) ou fazer com que 

tenham o desejo de comprá-lo (criar neles uma disposição para a ação, que se manifestará no 

momento oportuno). Monnerat (2003, p. 15), nessa mesma perspectiva, afirma que “[a] 

publicidade é uma das várias forças de comunicação que deve levar o consumidor através de 

vários níveis (desconhecimento → conhecimento → compreensão → convicção → ação) ao 

objetivo visado – a compra do produto (ação)”. 

Perelman & Olbrechts-Tyteca (2000, p. 7), baseados na retórica tradicional, também 

apontam três elementos essenciais à argumentação: o orador, aquele que apresenta o discurso; 

o auditório, a quem se dirige o discurso; o discurso, que representa a argumentação em si 

(falada ou escrita). Essa definição se assemelha à relação triangular da atividade 

argumentativa, proposta por Charaudeau (2004, p. 38): um sujeito argumentante, um sujeito 

alvo ao qual é proposta/imposta a argumentação, e uma proposta sobre o mundo que é o 

objeto de uma busca de verdade. 

Para "atingir" o sujeito alvo (auditório), o sujeito argumentante (orador) deve conhecer 

o mesmo. Segundo Perelman & Olbrechts-Tyteca (2000, p. 8), mudando o sujeito alvo, a 

argumentação muda de aspecto e, se o objetivo é sempre de agir "eficazmente sobre os 

espíritos", deve-se levar em conta a "qualidade dos espíritos" que se deseja convencer, ou 

seja, adequar seu discurso ao interlocutor. É possível perceber isso na publicidade : ao se 

observarem os diferentes anúncios destinados a produtos para crianças, mulheres, homens, 

etc., cada uma revelará características próprias, de acordo com o público a que se destina. 

Conforme afirma Vestergaard & Schrøder (2000, p. 9), o método de persuasão variará 

conforme o produto, a idade, o sexo e a classe social do provável comprador. 

Desse modo, Ribeiro (2003, p. 122) afirma que, nos meios de comunicação, o 

triângulo argumentativo proposto por Charaudeau é regulado por um contrato de comunicação 

midiático cujos objetivos devem ser informar, persuadir, seduzir. Ribeiro (op. cit, p. 122) 

acrescenta que o princípio de persuasão é fundamentado no ato de fazer o outro crer em algo, 

com vistas à sua adesão; o princípio de sedução visa levar o outro a experimentar estados 
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emocionais agradáveis de modo a provocar alterações em seu comportamento (estimulando, 

assim, sua competência fruitiva). 

Sobre esse aspecto, Charaudeau (2007, p. 87) destaca que a finalidade do contrato de 

comunicação midiática se encontra numa tensão entre a visada de fazer saber (ou visada de 

informação), e a visada de fazer sentir (ou visada de captação/ patemização). De acordo com 

o autor, o contrato de comunicação publicitária se encontra entre a tensão de informar, para 

apresentar o produto e suas qualidades, e de seduzir, para instigar o máximo de pessoas a 

consumir. O autor ainda afirma que é a segunda visada que domina, mascarando a primeira. A 

visada de captação está sempre orientada para o parceiro da troca. Já a visada de fazer fazer 

(ou visada de incitação) deve passar por um fazer crer, a fim de persuadir o interlocutor de 

que ele será beneficiário de seu próprio ato, de modo que este aja (ou pense) na direção 

desejada pelo enunciador (CHARAUDEAU, 2010). 

Para convencer o possível consumidor, vários elementos linguístico-discursivos 

podem ser utilizados no discurso publicitário (BROWN apud MONNERAT, 2010, p. 103): 

• uso de estereótipos, fórmulas já consagradas que impedem qualquer questionamento 

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

• substituição de nomes, cujo intuito é influenciar positiva ou negativamente certas 

situações, como ocorre com os eufemismos; 

• criação de inimigos, quando o discurso persuasivo costuma criar "inimigos" mais ou 

menos imaginários (o sabão contra a sujeira; o creme dental, contra as cáries etc.); 

• técnica de todo o mundo, ou seja, "se todo o mundo está fazendo isso, então, vamos 

fazer também"; 

• afirmação e repetição. No primeiro caso, tem-se a certeza, já que a vacilação e a dúvida 

são inimigas da persuasão; no segundo, a possibilidade de aceitação pela reiteração 

constante; 

• apelo à autoridade, ou seja, o chamamento a alguém que dê validade ao que está sendo 

afirmado. 

 

Este último elemento também é conhecido como argumento de autoridade. Perelman & 

Olbrechts-Tyteca (2000) enumeram em seu livro algumas "técnicas argumentativas" e o 

argumento de autoridade é um deles. Esse tipo de argumento se apoia no prestígio de uma 
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pessoa, grupo ou instituição, com o objetivo de obter a aprovação de uma tese (RIBEIRO, 

2003, p. 123). De acordo com Essai (apud PLANTIN, 2008a, p. 116), essa autoridade 

consiste em... 

[...] citar opiniões de pessoas que, por seu espírito, por seu saber, pela iminência de sua 
posição, por seu poder, ou por qualquer outra razão, fizeram um nome para si e estabeleceram 
sua reputação sobre a estima comum com uma espécie de autoridade. Quando os homens são 
elevados a alguma dignidade, achamos que não se assenta bem aos outros contradizê-los no 
que quer que seja [...]. 

 

Esse é um recurso muito utilizado pelas campanhas publicitárias, quando colocam uma 

modelo para falar de produtos de beleza, pilotos de corrida para falar de carros ou produtos 

automobilísticos, crianças para falar de brinquedos. Tal conceito estaria relacionado ao que 

Charaudeau (2004, p. 42) chama estratégia de legitimação no discurso argumentativo, que 

visa determinar a posição de autoridade do sujeito. 

 

De acordo com Monnerat (2010, p. 101), as pessoas compram um produto 

basicamente para experimentar um tipo qualquer de satisfação. Dessa forma, o produto deve 

ser apresentado de forma que o consumidor perceba tal satisfação e o proveito que dele pode 

tirar. Nessa perspectiva, a autora afirma que a publicidade mais eficaz diz ao público não só o 

que ele precisa saber (visada de informação), mas, sobretudo, o que ele quer ouvir (visada de 

captação), estabelecendo, assim, entre emissor (fabricante) e receptor (o comprador) um 

contrato de comunicação.  

Com relação às estratégias, Monnerat (2003, p. 27) descreve que, no discurso 

publicitário, evidenciam-se a singularização e a pressuposição, próprias do discurso 

argumentativo.  

A singularização é um procedimento por meio do qual, de maneira explícita ou 

implícita, procura-se distinguir o produto (marca) dos outros produtos existentes, tornando-o 

único. Monnerat (2010, p. 104) lista alguns mecanismos linguístico-discursivos de 

singularização que podem ser encontrados nos textos publicitários: 

• a relevância garantida ao Nome Próprio, nas publicidades de “marca”; 

• a superposição da mensagem icônica à verbal (sobretudo no emprego da cor como 

elemento diferenciador); 

• a singularização por seleção lexical; 
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• a estratégia de dizer uma coisa para significar outra, indo ao encontro do objeto de 

busca do consumidor; 

• o recurso a inferências, na interseção entre o dito e o não dito, projetando a marca do 

produto acima de outras semelhantes; 

• a recategorização e a ressignificação de atributos vinculados ao produto; 

• a definitivização na singularização do nome; 

• os mecanismos de estranhamento; 
 

Já na pressuposição procura-se produzir, por diversos meios, uma imagem do 

destinatário da qual ele próprio não possa fugir.  

Quanto à lógica argumentativa, Monnerat (2003, p. 28) ainda afirma que os textos 

publicitários “tratam sempre de maneira mais ou menos explícita do produto (P), da marca do 

produto (M ), das qualificações do produto (q) e do que ele oferece (R)”  12, e propõe a 

seguinte a fórmula que mostramos como presente no circuito interno do ato de linguagem no 

discurso publicitário: 
 

 

P (M ) x q → R 

                                                                Quadro 9: lógica argumentativa nos textos publicitários 

 

Assim, por meio de todos esses aspectos, de acordo com Monnerat (op. cit., p. 29), 

baseada na relação argumentativa proposta por Charaudeau (1992, p. 787-789), a organização 

argumentativa do texto publicitário compreende: 

• uma “Tese” que representa a base sobre a qual se apoia a argumentação, demonstrando 

aquilo a que a mesma se refere; 

• uma “Proposição” que se baseia no quadro de raciocínio: Se p, então q. 

• um “Ato de Persuasão” que procura dar conta da validade da proposição, por meio de 

duas questões: ou o destinatário não se interessa pelo produto porque não tem consciência 

da necessidade do mesmo (não tem consciência da falta), ou o destinatário precisará ser 

convencido de que não tem outros meios de obter R sem utilizar P.  
 

                                                           
12 Segundo Monnerat (2003, p. 28), as qualificações (q) podem, por vezes, ser omitidas, como forma de se dizer 
que o produto já é suficientemente conhecido. O resultado, por sua vez, mesmo que implícito, nunca é omitido. 
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Por fim, para atingir todos esses objetivos, os textos publicitários combinam vários 

modos de organização do discurso. Apesar de ter grande tendência para o Modo Descritivo e 

Narrativo, principalmente no que se refere à superfície textual, nos gêneros do domínio 

publicitário evidenciam-se estratégias próprias do Modo Argumentativo, como já foi dito.   

Charaudeau (apud RIBEIRO, 2003, p 122) aponta que o estudo da argumentação deve 

se concentrar sobre o modo pelo qual o discurso se organiza, não sendo, assim, reduzido a 

uma sequência de frases ou proposições ligadas por conectores lógicos. O autor ressalta isso 

quando diz que "o aspecto argumentativo de um discurso encontra-se frequentemente no que 

está implícito" (CHARAUDEAU, 2009, p. 204). Um exemplo citado por Charaudeau são os 

slogans publicitários que, por menos argumentativos que sejam em sua aparência, devem ser 

compreendidos em função do esquema argumentativo que define esse gênero de 

comunicação. 

Além disso, para "seduzir" o interlocutor, o sujeito argumentante pode agenciar e tomar 

procedimentos de outros modos discursivos – o descritivo, o narrativo e o enunciativo 

(MENEZES, 2006, p. 97): ao formular seus argumentos, apresentando motivos para que o 

interlocutor adquira o produto anunciado, o locutor poderá contar fatos ou narrar histórias 

(Modo Narrativo), dar as características do produto (Modo Descritivo) e até mesmo agir sobre 

o interlocutor, atribuindo-lhe um comportamento a assumir (Modo Enunciativo). 

Por todos os motivos apresentados, como afirma Charaudeau (2007, p. 28), a 

comunicação midiática pode ser definida como fenômeno de produção do sentido social. 

Logo, se a escola tem como objetivo a formação de cidadãos críticos, esse é um aspecto da 

publicidade que não podemos ignorar; por isso, abordaremos tais questões no próximo tópico. 

 

2.3.1.2  Publicidade e Ideologia 
 

Devido às características da publicidade, ela é objeto de interesse de diferentes áreas do 

conhecimento. Charaudeau (2007, p. 15-16) afirma que a mídia – tendo a publicidade como 

uma de suas manifestações – é estudada pela Política, que precisa das mídias para sua 

visibilidade social; pela Economia, que vê nas mídias uma fonte de lucro por causa de suas 

ligações com as tecnologias e o marketing; pela Sociologia, que se interessa pelo impacto das 

mídias na opinião pública; pela Educação, que se pergunta qual o lugar que as mídias devem 

ocupar na escola, de modo a formar um cidadão consciente e crítico com relação às 
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mensagens que os rodeiam (aspecto que também é importante no presente trabalho), entre 

outras.  

Giacomini Filho & Licht (2006, p. 44) salientam que “todo anúncio publicitário é um 

ato de intervenção na sociedade”. Carvalho (2000, p. 10), ressalta isso quando afirma que a 

publicidade é tão importante na sociedade atual, ocidentalizada e industrializada, que pode ser 

considerada “mola mestra” de mudanças verificadas nas diferentes esferas do comportamento 

e na mentalidade dos usuários/receptores. Por outro lado, estudiosos como David Olgivy 

(apud CARVALHO, 2000, p. 10) teriam visão oposta a essa, já que para ele a publicidade não 

influencia os costumes sociais, mas os reflete.  

Monnerat (2003, p. 47), por sua vez, afirma que o fenômeno publicitário não é somente 

econômico, mas é também, sobretudo, cultural, pois seu estudo "revela características da 

evolução da sociedade contemporânea, mostra-se revelador de valores e atitudes culturais e 

modos de expressão da época". 

De qualquer forma, o que não podemos negar é que a publicidade tem forte ligação com 

o conceito de ideologia. 

Para Chauí (2008, p.7) a ideologia não é simplesmente um ideário qualquer ou qualquer 

conjunto encadeado de ideias, mas "um ideário histórico, social e político que oculta a 

realidade", ocultamento este que representa uma forma de assegurar e manter a exploração 

econômica, a desigualdade social e a dominação política. De acordo com a autora (op. cit., p. 

108), a ideologia é... 

[...] um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e de normas 
ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem 
pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem 
sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo 
explicativo (representações) e prático (normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, 
normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes 
uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais 
diferenças à divisão da sociedade em classes a partir das divisões na esfera de produção.  
 

Nessa mesma perspectiva, Fiorin (2001, p. 29) define a ideologia como "uma 'visão de 

mundo', ou seja, o ponto de vista de uma classe social a respeito da realidade, a maneira como 

uma classe ordena, justifica e explica a ordem social". O autor acrescenta que, numa 

sociedade, entre as tantas visões de mundo das classes que a compõem, a ideologia dominante 

é sempre a da classe dominante. Além disso, não há ideias fora do quadro da linguagem; 

assim como a ideologia dominante é a da classe dominante, o discurso dominante também é o 

da classe dominante.  
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Quanto ao discurso publicitário, Monnerat (2003, p. 45) afirma que encontramos nele o 

imaginário coletivo do público a que se destina, manifestando a maneira como a sociedade vê 

o mundo e sendo reflexo da expressão da ideologia dominante. 

Sandmann (2007, p. 35), por meio de suas pesquisas, destaca alguns desses valores 

aceitos pela classe dominante, refletidos na publicidade: o valor do tradicional, conjugado às 

vezes como o moderno e com o que tem qualidade; a juventude e a beleza podem ser 

permanentes e imutáveis; vestir-se de acordo com a moda; sucesso pessoal ou profissional 

mostrado por meio das roupas, carros, moradia, alto padrão de vida...; apreço pelo o que tem 

origem estrangeira; entre outros. 

De acordo com Fiorin (2001, p. 53), a linguagem cria a imagem do mundo, mas é 

também produto social e histórico dele.  Dessa forma, a publicidade contribui para que a 

ideologia da classe dominante continue em vigor; da mesma forma, contribui para que novos 

conceitos sejam absorvidos pela sociedade. 

Nesse sentido, Charaudeau (2008, p. 190-191), baseado em Foucault, afirma que, de 

fato, o homem é dominado, de um lado, por um mundo que se impõe a ele, mas, de outro, 

pelos sistemas de representação construídos pelo próprio homem e que dependem ao mesmo 

tempo de sua vivência. Assim, ao sentir a realidade, 

[...] o homem é mobilizado por essa experiência: ele constrói seu saber sob a dependência da 
realidade, pois não pode pensar a si próprio senão mediante as representações que ele se dá. O 
homem é, portanto, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, conhecedor do mundo e por este 
conhecido, "soberano súdito, espectador observado" 13. (op. cit., p. 191) 

 

Tais sistemas de representação social, por sua vez, são estruturados pelos saberes de 

conhecimento e pelos saberes de crença 14: os primeiros, "ao construírem representações 

classificatórias do mundo"; os últimos, "ao darem um tratamento axiológico às relações do 

homem com o mundo" (op. cit., p. 199). Além disso, os saberes de crença que circulam na 

sociedade se configurarão em diversos imaginários sociodiscursivos (op. cit., p. 202).  O 

"imaginário" é uma imagem da realidade, imagem essa que interpreta a realidade e a faz 

entrar em um universo de significações; o termo "sociodiscursivo" deriva do fato que esses 

imaginários são identificados por enunciados linguageiros produzidos de diferentes formas, 

mas semanticamente reagrupáveis (CHARAUDEAU, 2008, p. 203). 

                                                           
13 A citação dentro da citação – "soberano súdito, espectador observado" – pertence a Foucault (1996 apud 
CHARAUDEAU, 2008, p. 191). 
14 Os saberes de conhecimento e de crença são estratégias de ordem semântica da competência semiolinguística 
(vide item 2.1.2). 
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Dessa forma, o principal imaginário sociodiscursivo sustentado pela publicidade atual é 

o do consumo, pois incita os indivíduos a apropriarem-se dos bens que apresenta ou a sonhar 

que podem fazê-lo caso sejam muito caros, simulando, assim uma igualdade entre as classes. 

Como aponta Charaudeau (op. cit., p. 257), 

[o] discurso publicitário cinicamente faz o indivíduo crer que é o herói e o futuro beneficiário 
de uma busca pelo preenchimento de uma falta (seu desejo profundo) e que ele pode obter esse 
objeto de busca graças ao auxílio mágico que é o produto apresentado. De uma sociedade de 
produção, nas quais as relações de força eram marcadas pelos destinos dos exploradores e dos 
explorados, teríamos passado a uma sociedade de consumo na qual o indivíduo se libera da 
fatalidade e de seu "grupo de origem", que o cravava a seu destino, para viver segundo um 
"grupo de referência" ideal, que lhe dá a ilusão de sua liberdade, de um novo poder, e a 
possibilidade de se sonhar "possuidor". [grifos do autor] 

 
Com relação ao imaginário, Barthes (2005, p. 110-111) afirma que a linguagem 

publicitária tem pelo menos duas funções. A primeira, a função de comunicar ao interlocutor 

o motivo do anúncio e o conjunto de seus atributos, nível em que o anúncio publicitário 

pouco difere das mensagens linguísticas que constituem o essencial de nossas comunicações 

cotidianas e que teria o objetivo de transformar a realidade ou modificar o interlocutor. A 

outra seria a de criar um imaginário por meio do qual os usuários da mensagem representam 

a imagem que fazem e que querem que os outros façam de sua própria fala; nesse caso, a 

linguagem e as imagens que constituem sua articulação servem para que o sujeito (mesmo que 

coletivo, como na publicidade), se engane sobre si mesmo, munindo-se de conhecimentos, 

razões, consolações. Assim, a publicidade forneceria ao consumidor uma espécie de esquema 

sociológico que o permitiria reconhecer-se e identificar-se imediatamente como "pessoa de 

uma sociedade distribuída, codificada, numa palavra: normal" (op. cit., p. 113). 

Por fim, devido a todos esse fatores, o professor, não se esquecendo do papel que a 

mídia exerce na formação dos educandos, deve propor sim uma abordagem pedagógica de 

gêneros do domínio publicitário em sala de aula. O próprio Charaudeau dá destaque essa 

questão quando afirma que:  
 

Aprender a ler as mensagens publicitárias é o melhor ato de resistência que poderia mostrar 
uma sociedade face à invasão do consumismo – mesmo que a publicidade participe dela –, pois 
a publicidade se tornaria um objeto cultural e não mais um objeto mercantil, tendo-se alguma 
chance de não morrer tolo em demasia. (CHARAUDEAU, 1994, p. 44) 15 

                                                           
15 Versão de trecho do artigo Le discours publicitaire, genre discursif, de Patrick Charaudeau (1994, p. 14). 
Texto original em francês: "Apprendre à lire les messages publicitaires est le meilleur acte de rèsistance dont 
puisse faire preuve une société face a l'invasion de l'économisme – et même si lá publicié y participe – car à 
prendre lá publicité comme um objet culturel et non plus comme un objet mercantile, on a quelques chances de 
ne pas mourir trop idiot". 
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Na visão de Barthes (2005, p. 121), apesar de todos os "ataques" feitos à publicidade, a 

verdadeira resposta que se pode dar à mensagem publicitária não consiste em recusá-la ou em 

fazê-la desaparecer pouco a pouco. O autor afirma que: 

Visto que não podemos nem devemos fechar os olhos diante da publicidade, pois participamos 
e às vezes nos beneficiamos da imaginação que ela mobiliza, ponhamos suas obras entre aspas, 
vivamos a publicidade como uma citação, não como uma fatalidade. (op. cit., p. 121) 
 

Nagamini (2002, p. 29-30), atentando-se para tais questões, ressalta que: 

O impacto dos veículos de massa na vida do aluno, assim como a influência que exercem nos 
modos de recepção e interpretação do mundo são fatores que justificam uma abordagem 
pedagógica desses veículos. Uma "educação para os meios" contribuiria para a formação de um 
"leitor" capaz de posicionar-se criticamente diante das mensagens transmitidas, reconhecendo 
que elas não são neutras, já que marcadas por uma série de interesses. 
 

Assim, cabe ao professor desenvolver a competência de linguagem dos alunos e 

conscientizá-los sobre os mecanismos linguísticos e discursivos dos textos publicitários e sua 

função persuasiva. Sob esse mesmo prisma, Motta-Roth (2006, p. 145) afirma que: 

A sala de aula de línguas talvez seja o melhor lugar para analisar, criticar e/ou avaliar as várias 
instâncias de interação humana de culturas localizadas, nas quais a linguagem é usada para 
mediar práticas sociais. Acredito que ensinar línguas é ensinar alguém a ser um analista do 
discurso, portanto creio que as discussões em sala de aula devem enfocar as práticas 
linguageiras em associação a ações específicas na sociedade. Somente a prática pedagógica 
nesses termos pode contribuir para o desenvolvimento, no aluno e no professor, da consciência 
crítica dos aspectos contextuais e textuais do uso a linguagem e, portanto, das competências 
linguísticas e discursivas, de modo a empoderar a todos nós que participamos da vida em 
sociedade. 

 

Por mais complexa que pareça a linguagem dos gêneros do domínio publicitário, não 

podemos negar que os alunos estão "mergulhados" nessa complexidade. Ao ler e produzir 

textos dessa natureza, os alunos poderão compreender melhor o funcionamento dos mesmos 

e, assim, ter "armas" para simplesmente entreter-se ou até mesmo defender-se da máquina 

midiática, tornando-se, assim um leitor competente. Como afirmam os PCNs de Língua 

Portuguesa (MEC, 2001, p. 24), a língua é "um sistema de signos histórico e social que 

possibilita ao homem significar o mundo e a realidade" e, portanto, aprendê-la não é somente 

aprender as palavras, mas também "seus significados culturais e, com eles, os modos pelos 

quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas". 
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3. ARGUMENTAÇÃO E PUBLICIDADE NA ESCOLA 
 

Nesta etapa da pesquisa, serão apresentados alguns pressupostos que direcionaram o 

trabalho com gêneros do domínio publicitário com turmas de 5º ano do Ensino Fundamental, 

no intuito de iniciar o trabalho com a argumentação.  

Para isso, será discutida a elaboração de projetos didáticos para a apresentação de 

determinado gênero textual, tomando, assim, o texto como "ponto de partida" e "ponto de 

chegada" do processo de ensino/aprendizagem de língua materna (GERALDI, 1995, p. 135). 

Em seguida, o projeto didático desenvolvido será descrito e o corpus selecionado, 

contendo textos trabalhados com os alunos e também textos produzidos por eles, será 

analisado. 

 

3.1  Gêneros textuais e Ensino 
 

Uma tarefa que cabe às escolas de Ensino Fundamental é desenvolver visão crítica de 

mundo no aluno, por meio da percepção das múltiplas formas de expressão da linguagem e da 

observação dos diversos textos representativos de nossa cultura. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), “um projeto educacional comprometido com a 

democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a 

todos os seus alunos o acesso a saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania” 

(MEC. 2001, p.23). Dessa forma, promover situações em que os alunos tenham contato com 

textos de diferentes gêneros e aprimorem sua capacidade de leitura e escrita é tarefa 

primordial da escola.  

A leitura é um processo de construção de sentido; não é apenas decifrar palavras 

escritas, mas também ter competência para decifrar a realidade. Paulo Freire (1982, p.22) 

afirma que “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele. [...] [E]ste movimento do mundo à palavra e da palavra ao 

mundo está sempre presente”. Parafraseando essa clássica citação de Freire, Lajolo (2001, p. 

7) ressalta: 

[...] lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente 
a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que 
pode e deve começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela. 

Do mundo da leitura à leitura do mundo, o trajeto se cumpre sempre, refazendo-se, inclusive, 
por um vice-versa que transforma a leitura em prática circular e infinita. 
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De acordo com os PCNs de Língua Portuguesa (MEC, 2001, p. 54), o leitor 

competente é aquele compreende o que lê; é aquele que percebe não só o que está escrito, mas 

identifica elementos implícitos; além disso, é aquele que estabelece relações entre o texto que 

lê e os outros já lidos, sabe que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto, e consegue 

justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos. Este 

amadurecimento, por sua vez, é fruto de uma prática constante de leitura de textos de 

diferentes gêneros. 

Desse modo, o hábito de ler deve ser estimulado  desde a infância, de forma que se 

aprenda desde cedo a importância e o prazer da leitura. Além disso, se, por um lado, o 

trabalho com a leitura tem o objetivo de formar leitores competentes, por outro lado, auxilia 

na produção de textos.  

Por meio de diferentes atividades de leitura, o aluno poderá observar como os textos 

são construídos e isso influenciará na forma em que eles produzirão seus próprios textos. 

Garcez (2004, p.23) afirma que, pela leitura, interiorizamos as estruturas da língua, os 

gêneros, os tipos de texto (modos de organização do discurso), os recursos estilísticos com 

mais eficácia do que pelas aulas e exercícios gramaticais. Portanto, a leitura ajuda a escrever 

melhor. 

Assim como o ato de ler, escrever é um processo de construção e reconstrução de 

sentidos. Por isso, é muito difícil para o aluno escrever sobre um assunto sobre o qual ele não 

fez nenhuma leitura. Quanto mais experiências de leitura ele tiver, mais fácil será o processo 

de criação textual. De acordo com Garcia (1986, p. 301), aprender a escrever é, 

principalmente, “aprender a encontrar ideias e a concatená-las, pois, assim como não é 

possível dar o que não se tem, não se pode transmitir o que a mente não criou ou não 

aprovisionou". 

O entendimento dessa relação leitura/escrita mostra que a escola deve diversificar as 

práticas de leitura e produção textual, oferecendo situações que estejam relacionadas às 

necessidades de uso da linguagem, assim como acontece na vida cotidiana, além de promover 

a reflexão sobre os diversos gêneros e o uso da língua. Com tal objetivo, Ilari (1997, p. 90) 

propõe: 

criar em sala de aula situações propícias para usos e registros diversificados; e que neste 
sentido deve ser explorada ao máximo a disposição, normal nas crianças, para imitar, parodiar, 
representar papéis, criar e verbalizar regras de jogos, formular hipóteses e eventualmente 
refutá-las, a partir de fatos observados. 
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Portanto, o aluno deve encontrar na escola espaço aberto para expor suas ideias, 

opiniões, experiências vividas. Aprender a escrever, no sentido de construção do discurso, 

também requer uma prática constante, que somente será aperfeiçoada com o tempo e por meio 

de muitas leituras.  

Bernardo (2000, p 19) desmistifica a ideia de que escrever (bem, coerentemente) é 

resultado de um dom ou de pura técnica; em suas reflexões sobre o assunto, o autor diz: 

minha própria experiência do escrever não conhece nenhuma origem na memorização de 
regras, na decomposição analítica de textos clássicos ou modernos, ou em baterias de 
exercícios transformacionais. Reconheço, sim, como origem do meu prazer e da minha 
necessidade de escrever, primeiro, o próprio prazer descoberto no pensar; segundo, o direito de 
escolher as minhas leituras, as minhas influências e os meus modelos […]; terceiro, o desejo. 
Desejo de modificar o mundo à imagem e semelhança das minhas melhores palavras. 
 

Jolibert (1994, p. 16), por sua vez, reforça que o ato de escrever deve se concretizar 

numa atmosfera que traduza o prazer: 

[...] prazer de inventar, de construir um texto, prazer de compreender como ele funciona, prazer 
de encontrar o tipo de escrita e as formulações mais adequadas à situação, prazer de progredir, 
prazer da tarefa levada até o fim, do texto bem apresentado. 

 

Além disso, para que o trabalho com produção de textos faça sentido para o aluno,  

Geraldi (1995, p. 137) aponta que é preciso existir um processo de interação, no qual: a) se 

tenha o que dizer; b) se tenha uma razão para dizer; c) se tenha para quem dizer; d) o locutor 

se constitua como tal; e) escolham-se as estratégias adequadas. Tal afirmação está afinada à 

teoria Semiolinguística, com relação à questão do ato de linguagem como encenação, os 

sujeitos da linguagem, o contrato de comunicação e as estratégias adotadas. 

É por isso que o texto precisa ser o desencadeador das atividades no estudo de Língua 

Portuguesa e também o seu produto. Geraldi (1995, p.135) ressalta isso ao considerar a 

produção de textos (orais e escritos) como ponto de partida (e ponto de chegada) de todo o 

processo ensino/aprendizagem da língua. Nessa mesma perspectiva, o autor afirma que: 

O trabalho com a linguagem, na escola, vem se caracterizando cada vez mais pela presença do 
texto, quer enquanto objeto de leituras, quer enquanto trabalho de produção. Se quisermos 
traçar uma especificidade para o ensino de língua portuguesa, é no trabalho com textos que a 
encontraremos. Ou seja, o específico da aula de português é o trabalho com textos. 
(GERALDI, 1995, p. 105) 
 

Baseados nessa premissa, os PCNs (MEC, 2001, p. 44) propõem que o ensino de 

língua organize-se em função o eixo USO → REFLEXÃO → USO, ou seja, partindo da 

prática de leitura, passando, assim, para a análise e reflexão sobre a língua, culminando na 

prática de produção de texto. Dessa forma, o aluno poderá perceber melhor os fenômenos 

linguísticos e relacioná-los aos textos, utilizando os mesmos recursos posteriormente. 
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Portanto, o ensino de Língua Portuguesa na escola deve ter como a unidade mais 

relevante de ensino o texto, que não deve se dar como "pretexto" para outras atividades de 

ensino sobre a língua ou sobre a escrita, mas que se constitui em objeto de estudo, por si 

mesmo. Como aponta Marcuschi (2008, p. 51): 

Que o ensino de língua deva dar-se através de textos é hoje um consenso tanto entre linguistas 
teóricos como aplicados. Sabidamente, essa é, também, uma prática comum na escola e 
orientação central dos PCNs. A questão não reside no consenso ou na aceitação deste 
postulado, mas no modo como isto é posto em prática, já que muitas são as formas de se 
trabalhar texto. 

 

Desse modo, os PCNs propõem um ensino de Língua Portuguesa pautado na noção de 

gêneros textuais, de acordo com a concepção proposta por Bakhtin. Com isso, objetiva-se 

uma mudança no ensino da língua, que antes se fundamentava na gramática normativa. 

Diversos autores como Dolz & Schneuwly (1999; 2004), Marcuschi (2002; 2009), Rojo 

(2000), Azeredo (2007) e Geraldi (1995; 2006) ressaltam a importância e pertinência dos 

gêneros textuais para a aprendizagem de língua materna. 

Os PCNs (MEC, 2001, p. 23), ao proporem um trabalho pedagógico com diferentes 

gêneros textuais, explicitam as vantagens de se abandonar o tradicional esquema das 

estruturas textuais (narração, descrição e dissertação) para adotar a perspectiva de que a 

escola deve incorporar em sua prática os gêneros ficcionais ou não ficcionais que circulam 

socialmente.  

Nesse sentido, Bronckart (1999, p. 103) argumenta que é papel da escola assumir-se 

enquanto espaço oficial de intervenção para proporcionar ao aluno condições para que ele 

apreenda o funcionamento textual de diferentes tipos de discurso; os gêneros textuais são 

como uma ferramenta que possibilita aos agentes leitores uma melhor relação com os textos, 

visto que, ao compreender como utilizar determinado gênero, pressupõe-se que esses agentes 

poderão agir com a linguagem de forma mais eficaz. 

Sob esse mesmo prisma, Dolz & Schneuwly (2004, p. 51) defendem que os gêneros 

"constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de ensino e o material de trabalho, 

necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade". 

A partir do que o aluno já sabe ou reconhece de alguns gêneros, o trabalho com a 

escrita deve possibilitar o envolvimento do mesmo em práticas reais, autênticas. De acordo 

com Marcuschi (2002, p. 35), 

o trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em 
seus mais diversos usos autênticos no dia a dia. Pois nada do que fizermos linguisticamente 
estará fora de ser feito em algum gênero. Assim, tudo o que fizermos linguisticamente pode ser 
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tratado em um ou outro gênero. E há muitos gêneros produzidos de maneira sistemática e com 
grande incidência na vida diária, merecedores de nossa atenção. 

 

Dessa forma, quanto mais próximas essas atividades estiverem do que de fato ocorre 

na vida cotidiana, mais significativa será a abordagem de práticas de leitura e escrita na sala 

de aula. Além disso, a escolha do gênero a ser trabalhado levará em consideração os objetivos 

visados, o lugar social, os papéis dos participantes e uma real adaptação entre gênero e valores 

particulares, pois, segundo os PCNs (MEC, 2001, p. 25), 

[p]roduzir linguagem significa produzir discursos. Significa dizer alguma coisa para alguém, 
de uma determinada forma, num determinado contexto histórico. Isso significa que as escolhas 
feitas ao dizer, ao produzir um discurso, não são aleatórias – ainda que possam ser 
inconscientes –, mas decorrentes das condições em que esse discurso é realizado.  
 

Assim, um trabalho que utilize os gêneros presentes na sociedade pode tornar as aulas 

muito mais interessantes e significativas, além de possibilitar o aprimoramento da 

competência de linguagem dos alunos.  Como afirma Geraldi (1995, p. 121), ensinar a língua 

não é simplesmente ensinar gramática como muitos pensam, mas sim "ampliar a experiência 

do aluno com a nossa". 

Para que isso ocorra, o professor poderá promover projetos pedagógicos que visem ao 

conhecimento e também à leitura, além de promover a discussão sobre o uso, as funções 

sociais dos gêneros escolhidos, sua composição, seu estilo etc. 

 

3.2  Projetos didáticos 
 

O papel da escola não é apenas “transmitir conteúdos”, mas sim “ensinar a aprender”. 

Ensinar a aprender é criar possibilidades; não é apenas mostrar o caminho, mas orientar para 

que o aluno desenvolva um olhar crítico e desenvolva sua autonomia. 

Uma das formas de desenvolver a autonomia dos alunos e estimular sua participação 

ativa é por meio do trabalho com projetos didáticos. Segundo Lerner (1996), os projetos são 

situações didáticas que se articulam em função de um objetivo (situação-problema) e de um 

produto final; os projetos contextualizam as atividades de linguagem oral e escrita (ler, 

escrever, pesquisar, escrever), e seu tempo de duração dependerá dos objetivos propostos.  

Entre as vantagens de se trabalhar com projetos, encontra-se o fato de que eles 

permitem a participação de todos os alunos, pois é da essência do projeto levar as pessoas ao 

fazer (GANDIN, 2001, p. 15). Além disso, "esta é uma forma inovadora de romper com as 



 

79 

prisões curriculares e dar um formato mais ágil e participativo ao nosso trabalho de 

professores e educadores" (ALMEIDA & FONSECA Jr., 1999, p. 14).  

Outra importante característica dos projetos é que ele possibilita um trabalho 

interdisciplinar. Almeida (2002, p. 58) corrobora essas ideias quando afirma que:  

(...) o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na ação de 
articular diferentes áreas de conhecimento, mobilizadas na investigação de problemáticas e 
situações da realidade. Isso não significa abandonar as disciplinas, mas integrá-las no 
desenvolvimento das investigações, aprofundando-as verticalmente em sua própria identidade, 
ao mesmo tempo, que estabelecem articulações horizontais numa relação de reciprocidade 
entre elas, a qual tem como pano de fundo a unicidade do conhecimento em construção. 

 

Nesse sentido, os projetos tornam-se uma metodologia de ensino-aprendizagem 

bastante significativa, pois eles permitem o trabalho com grupos colaborativos, criam 

condições para que os alunos experimentem suas descobertas e desenvolvam a confiança na 

própria capacidade de aprender e de tomar decisões. 

Segundo Vygotsky (2008, p. 94), "o aprendizado das crianças começa muito antes de 

elas frequentarem a escola". Portanto, a aprendizagem se origina na ação do aluno. E o 

trabalho com projetos educativos proporciona isso. De acordo com o autor, a aprendizagem 

desperta uma variedade de processos internos de desenvolvimento que são capazes de operar 

somente quando a criança está interagindo com pessoas em seu próprio ambiente e em 

cooperação com seus colegas. Uma vez que esses processos são internalizados, tornam-se 

parte da conquista do desenvolvimento independente da criança; tal conceito é denominado 

por Vygotsky de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). Nas palavras do próprio autor, a 

ZPD... 

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sob a orientação deum adulto ou em colaboração com 
companheiros capazes. (VYGOTSKY, 2008, p. 97) 

 

Dessa forma, a interação com os outros, especialmente com colegas e professores, é 

necessária para a aprendizagem da criança; sob a orientação de adultos ou em colaboração 

com colegas mais hábeis, elas aprendem a resolver os problemas de forma independente. 

Nessa perspectiva, Prado (2005, p. 15) afirma que a pedagogia de projetos deve 

permitir que o aluno possa “aprender-fazendo” e reconhecer a própria autoria naquilo que 

produz e que, nessa situação de aprendizagem, “o  aluno precisa selecionar informações 

significativas, tomar decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confronto de ideias, enfim, 

desenvolver competências interpessoais para aprender de forma colaborativa com seus pares”. 

Para isso, a mediação do professor é fundamental, pois... 
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[...] ao mesmo tempo que o aluno precisa reconhecer sua própria autoria no projeto, ele 
também precisa sentir a presença do professor, que ouve, questiona e orienta, visando propiciar 
a construção de conhecimento do aluno. A mediação implica a criação de situações de 
aprendizagem que permitam ao aluno fazer regulações, uma vez que os conteúdos envolvidos 
no projeto precisam ser sistematizados para que os alunos possam formalizar os conhecimentos 
colocados em ação (op. cit., p. 15). 

 

Os PCNs de Língua Portuguesa também recomendam o trabalho com projetos, já que 

eles envolvem a leitura e a escrita de forma interdisciplinar. De acordo com os PCNs (2001, p. 

70-71), “os projetos são excelentes situações para que os alunos produzam textos de forma 

contextualizada – além do que, dependendo de como se organizam, exigem leitura, escuta de 

leituras, produção de textos orais, estudo, pesquisa ou outras atividades”. 

Desse modo, o professor poderá promover projetos pedagógicos que visem ao 

conhecimento sobre o uso, as funções sociais, o estilo e a composição de diferentes gêneros 

textuais. 

Por fim, os projetos educativos que têm como foco um determinado gênero textual 

serão grandes instrumentos para que o texto seja tomado como unidade de ensino da língua, já 

que pressupõem a leitura e análise (o texto como ponto de partida) e a consequente produção 

(o texto como ponto de chegada), retomando o que foi dito no tópico 3.1. 

 

3.2.1  Proposta de projeto didático envolvendo gêneros do domínio publicitário 
 

O projeto descrito no presente trabalho foi desenvolvido com alunos das séries 

iniciais; portanto, vários cuidados tiveram de ser tomados, para que o mesmo estivesse 

adequado à faixa etária e ao nível das turmas. Alguns desses cuidados têm relação com a 

linguagem dos textos e com os recursos a serem utilizados.  

Esse trabalho foi realizado no último bimestre de 2009, com duas turmas do 5º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Municipal Vera Lúcia Machado, da rede pública de Niterói-

RJ. Os alunos possuíam a faixa etária entre 9 e 11 anos, ou seja, não havia grandes distorções 

idade/ano de escolaridade (a idade ideal para um aluno no 5º ano é 10 anos), a não ser em 

casos específicos, como, por exemplo, um aluno com necessidades especiais. Mesmo se 

tratando de uma escola pública, o nível socioeconômico dos alunos não era muito baixo. 

Vários possuíam computador em casa e a maioria dos pais trabalhava fora. 
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Como motivação inicial do trabalho, foi passado um vídeo para os alunos, que 

tematiza o discurso publicitário. Esse vídeo era um episódio da série Bob Esponja 16, cujo 

título era “Chocolate com Nozes” (HILLENBURG, 2003 – anexo 1). Nesse desenho animado, 

Bob Esponja e seu amigo Patrick recebem por engano do correio uma edição de “Boa Vida”, 

revista que trata de assuntos ligados a celebridades e pessoas muito ricas. Eles querem saber 

de onde vem todo o dinheiro dessas pessoas. Lula Molusco, vizinho de Bob e verdadeiro dono 

da revista, explica que estes são empreendedores, pessoas que vendem produtos que as outras 

pessoas precisam. Começa então a aventura dos dois personagens, Bob e Patrick, pois eles 

decidiram que também queriam se tornar empreendedores. 

Durante o episódio, há vários momentos em que os personagens mostram formas de 

convencer o cliente a comprar seus produtos. Eles decidem vender chocolate de porta em 

porta e, após várias tentativas fracassadas, eles comentam: “deve haver alguma coisa nesse 

negócio de vendas que não estamos captando...”. A partir daí, eles analisam algumas 

propagandas que viram e chegam à conclusão de que deveriam exagerar a verdade, omitir as 

coisas ruins e até mentir para vender seu produto. 

Após o vídeo, várias questões foram levantadas. Discutiu-se sobre valores, sobre 

persuadir/seduzir o cliente. Alguns comerciais de TV foram lembrados. Os alunos chegaram à 

conclusão que nem sempre os produtos são tão bons quanto parecem nos comerciais. Então, 

perguntou-se aos alunos qual seria a função dos comerciais e anúncios de produtos. Eles 

conseguiram observar que o objetivo é convencer o consumidor a adquirir determinado 

produto. 

Em outro momento, foram distribuídas diferentes revistas para que os alunos 

observassem os anúncios e uma discussão fosse iniciada. Ao serem questionados quanto aos 

tipos de produto que são divulgados em revistas infantis, e em femininas, eles foram levados a 

concluir que, nas primeiras, aparecem anúncios de brinquedos, material escolar etc.; e, nas 

outras,  produtos de beleza, roupas, acessórios e assim por diante. Enfim, os alunos 

observaram que o anúncio é direcionado a determinado público, escrito na linguagem desse 

público e veiculado no suporte específico. 

                                                           
16 Bob Esponja Calça Quadrada (SpongeBob SquarePants) é um desenho animado produzido pela Nickelodeon 
Animation Studios e criado pelo animador e biólogo marinho Stephen Hillenburg. Bob Esponja é um cidadão 
simples e gentil. Ele mora com seu caracol Gary, num abacaxi. Trabalha em um restaurante chamado Siri 
cascudo, com seu vizinho mal-humorado Lula Molusco. Seu melhor amigo é Patrick, uma estrela do mar. Juntos, 
brincam e arrumam várias encrencas (SpongeBob SquarePants. Wikipedia, 04/08/2010). 
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Além disso, os alunos, em grupos, observaram os anúncios das revistas (anexo 2), a 

fim de listar as técnicas de persuasão que puderam depreender, como o uso do pronome você 

e dos imperativos, por exemplo. A professora discutiu com eles sobre as técnicas observadas, 

levando-os a perceber outras não citadas. 

Em outra etapa, foi trabalhado o texto “Pausa para o comercial”, de Rosana Rios 

(anexo 3), que simula o comercial de um biscoito chamado “Sprincts”: um biscoito “natural, 

que não faz mal aos dentes, não dá dor de barriga [...] e tem o genuíno recheio de vento: mata 

a fome, mas não tira o apetite” (RIOS apud RIOS & VARTANIAN, 1994, p. 23 – anexo 3). 

Os alunos leram, discutiram sobre o texto e fizeram sua interpretação oral e escrita, 

relacionando-o a tudo o que foi trabalhado anteriormente, e atentando para os aspectos 

ideológicos presentes. Em seguida, conversou-se com os alunos sobre comerciais de TV. Eles 

expressaram suas preferências e explicaram por qual razão. Discutiu-se sobre o slogan de 

algumas marcas, que normalmente são frases que ficam em nossa memória. Os nomes de 

algumas marcas foram ditos, e eles deveriam completar com o slogan correspondente. Após a 

discussão, ressaltou-se que, além do slogan, também há o jingle, para ajudar a gravar o nome 

da marca. Após esses momentos, alguns dos vídeos mencionados pelos alunos foram 

visualizados no Youtube (anexo 6).  

Posteriormente, os alunos foram divididos em grupos e a seguinte atividade foi 

proposta (anexo 4): cada grupo deveria criar um novo produto e dizer para que servia e como 

era esse produto; também deveriam desenhar o produto e determinar o público para o qual ele 

se destinava.  

Os alunos criaram os seguintes produtos (anexo 5): 

• Beleza Natural (anexo 5a) – Um sabonete com extrato de flores brancas que 

deixa a pele mais macia;  

• Bombom, o caminho da paixão (anexo 5b) – um bombom com recheio de leite 

condensado e cobertura de chocolate, que deixa qualquer um louco de paixão; 

• Brilhos (anexo 5c) – uma pasta de dentes em gel transparente, que serve para 

“branquear” os dentes; 

• Frutos do Mar (anexo 5d) – um energético refrescante feito de ostras; 

• Gela Guela (anexo 5e), escrito intencionalmente com “U” (anexo 5e) – 

Refrigerante de Laranja, refrescante, para os dias de calor muito forte; 

• Guarani (anexo 5f) – Refrigerante de guaraná, misturado com açaí; 
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• HXB (anexo 5g) – Um desodorante líquido com cheiro de girassol; 

• Lacoste & Fila (anexo 5h) – o primeiro é um refrigerante de guaraná com 

pêssego e o segundo, de guaraná com maçã; 

• Mega Boy X4 (anexo 5i) – O melhor videogame do mundo; 

• Mundo Brilhante (anexo 5j) – Fraldas econômicas, que brilham no escuro; 

• Puppy (anexo 5k) – Sabonete para animais de estimação, que tira pulgas e 

carrapatos; 

• Spin (anexo 5l) – uma pasta de dentes nos sabores de cereja e chocolate, vindo 

direto da “Mata Azul”; 

• Sprash (anexo m) – um creme hidratante  feito de frutas vermelhas e pétalas de 

rosa, para deixar a pele suave e macia; 

A etapa seguinte seria a divulgação do produto. Essa é uma importante etapa de um 

projeto que envolve a leitura e produção de determinado gênero textual, pois, como afirma 

Bagno (2004, p.33), “saber que seu texto não será lido apenas pelo professor ou por um grupo 

de colegas certamente levará o aluno a querer preparar um texto bem elaborado, bem escrito, 

agradável de ler, coerente e interessante”. 

Assim, os alunos foram para o Laboratório de Informática e criaram o design dos 

rótulos e embalagens dos produtos, com o software chamado Kid Pix (Broderbund/Positivo). 

Esse programa permite colocar fundo, “carimbar” figuras e até desenhar. Terminada a criação, 

os alunos deveriam trazer na aula seguinte sucatas que serviriam como embalagens dos 

produtos. Os rótulos e embalagens foram impressos e os alunos puderam assim “dar vida” aos 

seus produtos (vide anexo 5). 

Em outro encontro, os pequenos “publicitários” voltaram ao Laboratório de 

Informática para criar anúncios para divulgação do produto no editor de texto (anexo 7). Para 

isso, eles usaram vários recursos como fotos do produto, imagens etc. 

Em sequência, foi proposta aos alunos a elaboração e posterior gravação de comerciais 

dos produtos. Primeiramente, os grupos deveriam redigir o roteiro e buscar os acessórios que 

seriam necessários na cena. Nos dias seguintes, cada grupo se reuniria com a professora para 

mostrar a criação. Nessa ocasião, o roteiro seria discutido e todos se preparariam para gravar a 

propaganda. Após a gravação, o comercial seria editado no Windows Movie Maker. Como se 

tratava de alunos das séries iniciais, a edição foi feita pela professora, com sugestões e ajuda 

dos alunos. 
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Quando tudo ficou pronto, um dia foi marcado para que todos os comerciais criados 

(anexo 8) fossem vistos. Anteriormente, as professoras da escola assistiram a todos e 

selecionaram os mais criativos. No dia da exibição, os comerciais escolhidos também seriam 

premiados. 

A etapa final foi a exposição do material para toda a comunidade escolar. No dia da 

feira de Artes, todos os produtos foram colocados em exposição, perto de seus anúncios, e 

uma TV ao lado passando os comerciais editados. Nesse dia, além da escola, participaram os 

pais e a comunidade, o que valorizou muito o trabalho dos alunos. 

 

 

 

Após a feira de Artes, os alunos foram levados a fazer uma avaliação do projeto. 

Durante a avaliação, eles falaram sobre como se sentiram ao realizar as atividades e a 

importância de realizá-las. 

Por fim, discutiu-se com os alunos sobre os resultados do projeto e sobre como, após 

identificarem as estratégias de persuasão utilizadas pelo texto publicitário, precisam ficar mais 

atentos ao confrontar tais textos, observando os próprios textos produzidos por eles. Nessa 

dinâmica, procurou-se verificar não só a apreensão de aspectos linguístico-discursivos, mas 

também a necessidade de um posicionamento crítico, visando à formação de cidadãos 

conscientes. 
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3.3  Análise de textos trabalhados com os alunos 
 

Neste momento, alguns dos textos trabalhados com os alunos durante o projeto serão 

analisados, relacionando teoria à prática. Para isso, serão considerados: trechos do desenho 

animado utilizado como motivação inicial (anexo 1);  anúncios de revista observados (anexo 

2); texto motivador simulando um comercial de televisão (anexo 3) e comerciais reais 

veiculados pela mídia, escolhidos pelos alunos (anexo 6).  

 

3.3.1  Desenho animado motivador 
 

De acordo com Garcez (2005, p. 106), o material audiovisual oferece ao professor 

possibilidades múltiplas e flexíveis de trabalho. Segundo a autora, o texto audiovisual pode 

tanto servir para trazer informações acerca de um tema ou de um assunto (nesse caso, o 

trabalho pedagógico "vai privilegiar as habilidades de: ouvir, ver, compreender, relacionar, 

associar, selecionar informações, fazer anotações, memorizar, interpretar, argumentar..."), 

assim como servir de base para um trabalho sobre a linguagem que está sendo utilizada nele 

próprio (nesse caso, o trabalho focaliza propriamente o uso da linguagem escrita e visual). 

Apesar de o desenho animado "Chocolate com nozes" (HILLENBURG, 2003 – anexo 

1) pertencer a um gênero textual diferente dos gêneros do domínio publicitário (anúncio, 

comercial, classificados, etc.), esse episódio especificamente exemplifica vários aspectos da 

teoria apresentada, possibilitando levar os alunos a refletiram sobre os mesmos, após 

identificação com os personagens. Isso possibilita a utilização de tal recurso audiovisual na 

introdução e motivação de projetos que envolvam a leitura e produção de textos de gêneros do 

domínio publicitário, já que é possível explorar tanto sua temática (publicidade; 

sedução/persuasão do cliente), quanto a linguagem empregada nele. 

Primeiramente, analisar-se-á brevemente a estrutura do desenho animado em si, como 

um gênero do domínio ficcional (MARCUSCHI, 2008, p. 196). Para isso, será tomado por 

base o trabalho de Mello (2004, p. 94), que analisa outro texto dramático (peça teatral) sob a 

perspectiva semiolinguística.  

O desenho animado, assim como uma peça teatral, articula dois espaços de 

significação: 
 

• um espaço externo ao texto (extratextual), onde se encontram os dois parceiros da troca 

linguageira: o autor (sujeito comunicante – EUc) e o leitor/espectador real (Sujeito 
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interpretante – TUi). Nesse caso, a obra se constitui como veículo de interação entre autor 

e leitor/espectador e tal interação se dá no universo situacional ou no mundo real; 

• um espaço interno ao texto (intratextual), onde se encontram as personagens – sujeitos 

enunciadores e destinatários – que imitam, representam e "fingem" estar no mundo real, 

com seus interlocutores comunicantes e interpretantes. Nesse caso, a interação ocorre entre 

as personagens no interior da própria obra e tal interação se dá no universo discursivo, no 

mundo da ficção. 
 

Assim, teríamos uma dupla mise en scène: uma no mundo da representação, das 

personagens, e outra no mundo da produção e da interpretação do desenho animado. Com 

base no quadro comunicacional do texto dramático proposto por Mello (op. cit., p. 95), 

podemos representar da seguinte forma as enunciações possíveis no desenho animado: 
  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                        Quadro 10: o Ato de Linguagem no Desenho animado 

 

Nessa perspectiva, o autor produz, discursiva e textualmente, um universo ficcional 

em que as personagens dialogam. De acordo com Mello (2004, p. 95), 
 

as personagens são sujeitos de uma enunciação existente no nível discursivo, em um 
projeto de fala do autor (EUc). [...] Assim, as personagens são EUe, TUd e TUi uma 
para as outras e projetam, ao mesmo tempo, um TUd, que é [...] o leitor/espectador 
ideal proposto e projetado pelo EUc em sua produção discursiva.[...] E ainda existe 
um TUi, que é o leitor/espectador empírico da peça. 

 

Ao apresentar um quadro comunicacional para o texto dramático, Mello incluiu, no 

nível situacional, como sendo EUc, além do autor, o que ele denominou scriptor. O scriptor 

seria uma espécie de "eu poético" do autor. Segundo Mello (op. cit., p. 96), o scriptor é "o 

EU 

 
AUTOR 

(roteirista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    UNIVERSO SÓCIO-HISTÓRICO/  MUNDO REAL 

CIRCUITO EXTERNO – NÍVEL DO FAZER 

      CIRCUITO INTERNO – NÍVEL DO DIZER 

 

 

 

 

UNIVERSO DISCURSIVO/  MUNDO DA FICÇÃO 

TUi 

 
Leitor/ 

espectador 
empírico 

{ [ EUe                TUd ]        TUi }                  TUd 

Pers. A Receptor 
ideal 

Pers. B Receptor 
ideal 

SCRIPTOR 
equipe de produção 

(desenhistas, dubladores, etc.) 
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sujeito que põe a ficção (no nível discursivo e textual) em movimento". O scriptor é, portanto, 

a figura que materializa o projeto de fala, que o executa, representando, assim, a "passagem 

na relação entre o Eu-comunicante e os Eu(s)-enunciador(es) da peça" (op. cit., p. 96). No 

caso do desenho animado, o scriptor poderia ser representado pela equipe de produção 

(criadores de storyboard 17, desenhistas, diretores de arte, dubladores) que materializam o 

discurso que está no roteiro e fazem a "ponte" entre o autor [EUc] e os personagens [Eu(s)-

enunciador(es) do desenho animado]. 

No circuito interno, a situação representada é construída pelas personagens. Tais 

personagens "falam umas às outras, dialogam entre si, em uma situação de comunicação 

reversível, respeitando as regras conversacionais" (op. cit., p. 96); desse modo, elas interagem 

entre si e constroem uma enunciação ficcional, utilizando as mesmas estratégias 

comunicacionais de uma enunciação "real". 

No presente trabalho, será focalizado especialmente o circuito interno (onde ocorre o 

diálogo entre as personagens) do episódio "Chocolate com nozes" (anexo 1), com o objetivo 

de verificar o discurso publicitário presente nele. A observação e a análise do nível 

intratextual é o que torna possível relacionar vários aspectos da teoria apresentada aos 

diálogos e situações que acontecem entre as personagens. 
 
 

Sob esse prisma, será destacado primeiramente o seguinte trecho do desenho: 
 

Legenda:       B – Bob Esponja              P – Patrick  L- Lula Molusco 
 

B – (cantarolando) Oi, carteiro! Falou, até amanhã! 
P – Olha, o correio chegou... O que veio, hein? 
B – Vejamos... Gary, Gary, Gary, Gary, Gary, Gary… Ei, uma revista! 

Engraçado, eu não me lembro de fazer assinatura da revista Boa Vida. 
P / B – Uau!!! 
B – Olha só estas descrições incríveis de gente de vida melhor... Olha, esse cara 

é tão rico que tem uma piscina dentro da piscina! 
P – Olha, esse cara tem sapato! 
L – Me dá isso aqui! Roubando meu correio, hein? Sorte de vocês não denunciá-

los para as autoridades! 
B – Lula Molusco, como as pessoas dessa revista ganham todo esse dinheiro? 
L – São empreendedores, vendem coisas para as pessoas! 
B – Que tipo de coisa? 
L – Eu sei lá! Coisas que as pessoas querem comprar! E tirem as patas do meu 

correio! 
B – É isso aí, Patrick! Nós temos que virar empreendedores! 
P – E isso aí, vai doer? 
B – Vamos, Patrick, pensa rápido: se você pudesse ter o que quisesse agora 

mesmo, o que seria? 
P – Ai... Mais tempo pra pensar... 

                                                           
17

 Storyboard é uma espécie de história em quadrinhos que dá uma ideia do que vai acontecer em cada quadro do 
desenho animado. Quando o storyboard está pronto, aí sim desenhistas, diretores de arte e dubladores assumem 
o desafio de compor a mágica da animação. (Revista Mundo Estranho, 27/01/2011). 
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B – Não, uma coisa de verdade, um artigo, uma coisa que é preciso pagar... 
P – Uma barra de chocolate? 
B – É uma grande ideia, Patrick! Vamos ser vendedores ambulantes de 

chocolate!  
 * * *  

 (os dois saem do "Mercado da Barganha", cheios de chocolate) 
B – Vida boa, aí vamos nós! 
P – Abram alas para uma dupla de empreendedores! 
B – Certo, Patrick, é isso aí. O primeiro passo para nossa pretensão de viver 

bem... 

 
 

De acordo com Monnerat (2003, p. 12), na publicidade, 

os objetos são “semantizados”. Cria-se, portanto, uma noção de status, conferido pela aquisição 
de bens ligados ao conforto e ao lazer. Os objetos que a publicidade toca conferem prestígio, 
porque o produto anunciado extrai seu valor menos de sua utilidade objetiva do que de um 
sentido cultural, servindo para manter um status efetivo, ou sonhado.  

 

 
 

 
 

Com isso, nasce nas personagens o desejo de possuírem uma "boa vida" e tornarem-se 

empreendedores, "vendendo coisas para as pessoas". Pode-se relacionar tal passagem com a 

afirmação de Charaudeau  (2008, p. 257) de que, na sociedade do consumo, "o indivíduo se 

libera da fatalidade e de seu 'grupo de origem', que o cravava a seu destino, para viver 

segundo um 'grupo de referência' ideal, que lhe dá a ilusão de sua liberdade, de um novo 

poder", simulando, assim, a igualdade entre as classes. Para tornarem-se ricos 

empreendedores e terem um "vida boa", surgem, então, as questões: que produto vender? 

Como vender? 

Os dois decidem, então, tornarem-se vendedores ambulantes de chocolate, produto 

muito apreciado por eles. O modo de vender e as estratégias utilizadas vão mudando ao longo 

do episódio, enquanto eles analisam seus fracassos, acertos e as propagandas que conhecem. 

 

Na primeira venda, ao citarem o nome "chocolate", o cliente 

fica enlouquecido e eles saem correndo apavorados.  
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A continuação é o diálogo descrito abaixo: 
 

 

Legenda:       B – Bob Esponja              P – Patrick  C2- Cliente 2 
 

B – Ah, o primeiro cara não conta. Agora, vamos dar o primeiro passo (toca a 
campainha). Bom dia, senhor, você gostaria de comprar chocolate? 

C2 – Tabletes de chocolate? 
B – Sim, senhor. Somos vendedores de chocolate. 
C2 – Ah, uma dupla de vendedores medíocres, se querem saber! Isto não é jeito 

de levar a mercadoria... Não, não, não, errado! Vocês querem ser bons 
vendedores, não querem? 

B / P – Ah, com toda certeza, senhor! 
C2 – Bom, nenhum vendedor de chocolate de respeito pode ser visto por aí sem uma dessas! 
B – Legal... O que é isso? 
C2 – É uma bolsa para doces, seus patetas. Especialmente projetada para acomodar cada doce num forro de 

veludo confortável. Mas... Estou perdendo meu tempo, não precisam disso. 
B / P – Precisamos, precisamos! 
C2 – (contando dinheiro) Até logo, rapazes! Boa caçada! He, he, he! 
B / P – Vida boa, aí vamos nós! Lá, lá, lá, lá... 

 

Nesse trecho, Bob e Patrick pretendem vender seus chocolates, mas, como ainda não 

dominam a "técnica" de captação/sedução, acabam sendo convencidos pelo cliente, um 

experiente vendedor, a adquirir as bolsas que ele estava vendendo. 

Em tal cena, também se pode depreender as estratégias do discurso argumentativo 

presentes no texto publicitário, destacadas por Monnerat (2003, p. 27): a singularização e a 

pressuposição. 

Na singularização, conforme foi discutido anteriormente, o anunciante procura 

distinguir a marca/produto dos outros existentes, tornando-o único. O cliente-vendedor faz 

isso muito bem quando descreve as bolsas: 
 

 

– É uma bolsa para doces, seus patetas. Especialmente projetada 
para acomodar cada doce num forro de veludo confortável.  

 

   

A expressão "especialmente projetada" é essencial para a singularização do produto. 

Além disso, o cliente-vendedor "joga" muito bem com as palavras, de modo a tornar seu 

produto realmente especial. Nesse caso, também podemos observar na formulação do 

argumento a utilização do procedimento discursivo da definição, por meio do modo de 

organização Descritivo e da categoria da Qualificação (bolsa "para doces", "especialmente 

projetada", com "um forro de veludo confortável"). 

Na pressuposição, por sua vez, o anunciante procura criar uma imagem da qual o 

destinatário não tenha como fugir. Essa estratégia também é muito bem utilizada pelo cliente-

vendedor quando desqualifica os vendedores novatos, chamando-os de "medíocres" e 

apresenta sua mercadoria como essencial para que eles se tornem "bons vendedores": 
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– Ah, uma dupla de vendedores medíocres, se querem saber! 
Isto não é jeito de levar a mercadoria... Não, não, não, errado! 
Vocês querem ser bons vendedores, não querem? 
– Ah, com toda certeza, senhor! 
– Bom, nenhum vendedor de chocolate de respeito pode ser 
visto por aí sem uma dessas! 
 
 

 

Pode-se observar que, nesse trecho, o uso de adjetivos (Qualificação) também é muito 

importante tanto na singularização do produto como na captação do cliente.  

Além disso, após apresentar seu produto, ele testa Bob Esponja e Patrick, de modo a 

verificar se eles realmente se identificaram com a imagem de destinatário ideal produzida por 

ele, ao dizer: "Mas... Estou perdendo meu tempo, não precisam disso". Ao mesmo tempo, ele 

confirma sua suposição recebendo prontamente a resposta dos dois vendedores ingênuos, 

quando afirmam: "Precisamos, precisamos!". 
 

Em relação à Modalização, encontra-se o ato alocutivo (locutor → interlocutor): 

• no uso de pronomes e verbos que se refiram ao interlocutor ("seus patetas", "Vocês 

querem ser bons vendedores, não querem?"); 

• na frase interrogativa ("Vocês querem ser bons vendedores, não querem?"), que 

pressupõe uma sugestão; segundo Charaudeau (2009, p. 89), na sugestão, o interlocutor é 

tido como envolvido em uma situação desfavorável e, por isso, o locutor propõe a 

execução de uma ação como um meio de melhorar a situação ("nenhum vendedor de 

chocolate de respeito pode ser visto por aí sem uma dessas"). 
 

Quanto ao triângulo argumentativo proposto por Charaudeau (2004, p. 38), é possível 

identificar: o sujeito argumentador seria o cliente que, nessa situação, torna-se o vendedor por 

possuir maior capacidade de persuasão; os sujeitos alvo acabam sendo os próprios 

vendedores, Patrick e Bob Esponja, por não possuírem experiência no ramo; o propósito 

sobre o mundo seria a compra da "maravilhosa" bolsa, essencial aos "bons vendedores". 

Ainda nesse trecho, podemos aplicar a equação proposta por Monnerat (2003, p. 28), 

citada anteriormente, relacionada à lógica argumentativa, por meio de dedução: P (M ) x q → 

R, ou seja, "se você quer R, então P(M), já que P(M) →R”. No trecho em questão, o cliente-

vendedor aponta que, se eles querem ser bons vendedores, então devem adquirir a bolsa para 

doces, especialmente projetada; ora, eles são vendedores medíocres, logo precisam da bolsa 

(relação de causalidade). Isso mostra, como afirma Charaudeau (2008, p. 204), que o aspecto 

argumentativo encontra-se frequentemente no que está implícito. 



 

91 

Nesse trecho, a venda foi bem sucedida, pois, de acordo com o esquema da "máquina 

midiática" proposto por Charaudeau (2007, p. 23), ocorreu uma co-intencionalidade, em que 

os efeitos visados/supostos pelo vendedor das bolsas 

coincidiram com os efeitos produzidos nos dois personagens 

principais; dessa forma, na recepção, o alvo imaginado pela 

instância midiática (espaço interno-externo) encaixou-se no 

público-consumidor (espaço externo-externo). 
 

Em seguida, eles são enganados mais uma vez pelo mesmo cliente, que utiliza a 

mesma técnica para persuadi-los: 

 

Legenda:       B – Bob Esponja              P – Patrick  C2- Cliente 2 
 

B – Vamos tentar nesta casa. 
C2 – Sim? 
B – Hã... Escuta, você não é o mesmo cara que nos vendeu estas bolsas para doces? 
C2 – Eu não estou lembrado... Mas está me parecendo que vocês dois têm muitas bolsas aí. Os dois são bons 

demais pra ficarem sem minhas bolsas para doce, patenteadas, vermelhas e bonitas. 
P – Vamos querer vinte. 

 
 

Novamente, o “cliente-vendedor” utiliza a singularização por 

meio da Qualificação ("bolsas para doce, patenteadas, vermelhas e 

bonitas") e a pressuposição, dizendo que eles são "bons demais" para 

ficarem sem suas bolsas. 
 

 

Sem conseguir vender nenhum chocolate, Bob e Patrick passam, então, a pensar sobre 

as estratégias que poderiam utilizar para captar o cliente: 

 
 
 

 

Legenda:       B – Bob Esponja              P – Patrick   
 

B – Não estamos indo muito bem, Patrick. Precisamos de um novo método, 
uma tática nova! 

P – Hã... Eu já sei, vamos ficar pelados! 
B – Não, vamos deixar isso pra vender imóveis... Deve haver alguma coisa... 

Por qual motivo compramos aquelas bolsas? 
P – Ele disse que éramos medíocres. 
B – É isso! Fez a gente se sentir especial! 
P – É verdade... Eu vou voltar e comprar mais bolsas! 
B – Não. Espera, Patrick! Por que não tentamos ser legais? 
P – Ah... Tá bom! 
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Esse trecho possibilita fazer uma análise crítica com os alunos a respeito dos anúncios 

publicitários que, para atrair a atenção do cliente, utilizam-se dos mais diversos meios, como a 

exposição de mulheres seminuas, por exemplo. Além disso, essa ideia de "fazer os clientes 

sentirem-se bem" e "ser legal", nos remete também à ideia de ideologia, conceito que possui 

forte ligação com a publicidade e foi discutido anteriormente. Como já foi citado no item 

2.3.1.2, segundo Barthes (2005, p. 111), uma das funções da linguagem publicitária é criar 

um imaginário por meio do qual os usuários da mensagem representam a imagem que fazem e 

que querem que os outros façam de sua própria fala. 

Ao tentarem ser "legais", no entanto, eles se deparam com a seguinte situação: 

 

Legenda:       B – Bob Esponja              P – Patrick  C4- Cliente 4 
 

B – Lembre-se, Patrick, elogie os fregueses, faça eles se sentirem bem. 
C4 – Olá! 
P – Eu amo você. (C4 bate a porta na cara deles) 
B – Eu acho que você exagerou um pouquinho, amigão. Deixa eu tentar. 
C4 – Por favor, vão embora. 
B – É... Como é que vai? 
C4 – Como é que vou?  
B – Quer comprar chocolates? 
P – Agora ganhamos ele! 
C4 – Desculpe, chocolate tem açúcar e açúcar vira gordura. Não está certo, 

garoto bolhudo? 
P – Faz cosquinhas... 
C4 – Como podem ver, eu e o chocolate não nos damos mais (mostra uma foto 

dele antes, gordo e "bolhudo"). Pode ficar com isso por cinco pratas. 
P – Eu quero dez! 

  

Nesse caso, pode-se observar que nem sempre o TUd corresponde ao TUi, ou seja, o 

locutor pressupõe uma imagem de seu destinatário ideal, mas nem sempre o destinatário real 

possui as mesmas características. Assim, é importante estudar o público-consumidor para 

dirigir o anúncio/comercial a um público-alvo (espaço interno-externo) que se aproximará o 

máximo possível do real consumidor (espaço externo-externo), para ter uma venda bem 

sucedida. Nesse caso, oferecer chocolates a uma pessoa que faz dieta rigorosa, não é uma boa 

estratégia. Não só no texto publicitário, mas também na argumentação em si, muitas vezes é 

preciso que o TUd se assemelhe ao TUi para que a intenção persuasiva seja bem sucedida. 

Muito é ensinado sobre técnicas argumentativas nas escolas; no entanto, a relação como 

público alvo pouco é considerada. 

O próximo trecho mostra como as personagens compreenderam a estratégia de 

captação do cliente, por meio da singularização do produto e da pressuposição. No entanto, é 
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importante destacar que, como estamos analisando um desenho animado, isso aparece de 

forma exagerada, o que facilita a compreensão dos alunos (principalmente as crianças, como 

no caso desse trabalho) e também possibilita sua análise crítica. Vejamos o trecho a seguir: 
 

 

Legenda:       B – Bob Esponja              P – Patrick  C1 – Cliente 1 
 

B – Não entendo o que estamos fazendo de errado... 
P – É, e eu não consigo entender mais nada. 
B – Deve haver alguma coisa nesse jogo de vendas que não estamos captando. 

Outras pessoas fazem isso... Olha só aquilo, Patrick! (mostra um outdoor) 
P – Coma mexilhões fritos, são uma delícia. 
B – Com toda a certeza não são uma delícia. 
P – Não do jeito que uso eles. 
B – Mesmo assim, vendem milhões por dia! 
P – Ah, vai ver que se não exagerassem a verdade, não venderiam tanto, né? 
B – É isso aí, Patrick! Temos que exagerar a verdade! 
C1 – Chocolaaate! 
 

  

Bob e Patrick observam um outdoor e chegam à conclusão que o produto anunciado não 

é tão bom quanto parece ser na propaganda. Na sequência desse trecho (vide anexo 1) eles 

começam, então, a "exagerar" absurdamente a verdade, de modo a convencer os clientes a 

comprarem seu produto. Com relação à singularização, eles mostram que o chocolate que 

vendem não é como os demais e que o mesmo possui características especiais (e até mesmo 

absurdas), dizendo que serve para "esfregar na pele" e viver para sempre, para "ficar 

inteligente", para "fazer o cabelo crescer" etc.  

Com relação à pressuposição, eles criam a imagem ideal do destinatário, ao criar uma 

propriedade para o produto relacionada às características do cliente. Por exemplo, eles dizem 

que o chocolate serve para "viver para sempre" à "mãe" de uma senhora muito idosa e que 

serve para crescer o cabelo a um senhor calvo. 
 

                      
 

A partir daí é possível discutir com os alunos que a propaganda, seja um anúncio de 

revista ou mesmo um comercial de televisão, é criada a partir do público-alvo (sujeito 

destinatário). Portanto, ela é direcionada a determinado público, escrita na linguagem desse 

público e veiculada no suporte específico. Em revistas infantis, por exemplo, aparecem 
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anúncios de brinquedos, material escolar, etc., assim como os mesmo predominam nos 

intervalos de programas infantis na televisão; em revistas femininas, por sua vez, são 

anunciados produtos de beleza, roupas, acessórios e assim por diante.  

Outro aspecto interessante pode ser observado no 

próprio anúncio do outdoor: "Coma mexilhões fritos. São 

uma delícia" (na imagem, em inglês).  

No outdoor, também é possível observar a 

utilização do procedimento discursivo da definição, por 

meio do modo de organização Descritivo e da categoria 

da Qualificação para convencer o público a comprar os 

mexilhões fritos: "são uma delícia".  

Já a Modalização 18 aparece no que se refere ao ato alocutivo. No ato alocutivo, o 

sujeito falante age sobre o interlocutor e impõe seu ponto de vista. O texto começa com uma 

injunção/conselho/sugestão (“Coma”). Além disso, o uso do imperativo pode ser considerado 

uma forma de interpelação, em que o interlocutor vê-se obrigado a reconhecer-se como alvo 

do apelo. 

Com relação à imagem do outdoor, Gomes et al. (apud GOMES, 2009, p. 587) afirma 

que, nos textos publicitários, o apelo ao sensível encontra-se num conjunto de estratégias 

utilizadas de modo a ser capaz de "exigir, por tentação, uma parada do olhar 'vagueante', 

oferecendo-lhe um objeto aprazível – ou curioso, imprevisto – enfim, sensibilizando e 

mobilizando de modo peculiar o espectador/leitor". Além disso, cria-se uma espécie de 

simulação de prazer estético, em que o anunciante busca impor ao destinatário certos valores e 

demarcar a interpretação dos sentidos possíveis (GOMES, 2009, p. 588). 

Por fim, as personagens Bob e Patrick, na busca de influência, resolvem apelar para a 

emoção, ou seja, utilizam a visada da patemização, que consiste em "fazer sentir" – provocar 

no outro um estado emocional agradável ou desagradável –, visando à persuasão do outro. 

Conforme afirma Charaudeau (2008, p. 89), 
 

[é] à medida que as emoções correspondem a representações sociais, constituídas por uma 
mistura de julgamentos, de opiniões e apreciações, que elas podem desencadear sensações ou 
comportamentos, que elas podem ser utilizadas para tentar seduzir, ameaçar, aterrorizar, enfim, 
atrair um interlocutor ou um auditório. Isso faz parte do processo de persuasão, mas, dessa vez, 
com recurso a universos de discurso impregnados de afeto.  

                                                           
18 Quando se fala em Modalização durante a análise, tem-se por base os estudos de Charaudeau (1992). 
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Dessa forma, para convencer o cliente a comprar seus chocolates, Bob e Patrick 

utilizam-se de uma nova estratégia: fingem estar doentes para comover seu interlocutor: 
 

Legenda:       B – Bob Esponja              P – Patrick  C2 – Cliente 2 
 

P – Vamos fazer ainda melhor... (os dois estão rindo, cheios de ataduras, com 
muletas e tipoias) 

B – É... Esse cara vai sentir tanta pena de nós que vai comprar todo o 
chocolate! 

C2 – (disfarçado de outra pessoa, aparece só o olho na porta) O que posso 
fazer por vocês rapazes? 

B – Olá, senhor. Gostaria de comprar chocolate? Precisamos de cirurgia. 

C2 – (aparece todo envolvido por ataduras, com soro, e balão de oxigênio) Oh, 
que mundo pequeno... Qual o problema com vocês dois? 

B – Estamos com ferimento na cabeça e hemorragia eterna. 

C2 – Oh, algumas pessoas têm sorte. Eu nasci com ossos de vidro e pele de 
papel. Todas as manhãs eu quebro as pernas e toda tarde eu quebro os 
braços. À noite, não durmo de dor até que um ataque do coração me faz 
dormir... Ou não... Ai... (Ele cai escada abaixo) 

B – depressa, vamos ajudá-lo! Com cuidado, põe ele no chão com carinho. 

C2 – Auu! 

B – Ai, coitadinho... Tem alguma coisa, qualquer coisa, que possamos fazer 
para ajudar? 

C2 – Tem uma coisa sim. Como podem imaginar, minhas contas médicas são 
extremamente altas. Mas por sorte eu consigo me manter vendendo 
tabletes de chocolate.  

(B e P saem, levando consigo mais chocolate de C2).  

C2 – Que rapazes bonzinhos... (C2 tira a fantasia) Faz bem para o meu coração 
enganar uma dupla estúpida de idiotas e imbecis como aqueles dois! Há, há, há! 

 

 

 

 

 
 

No entanto, essa estratégia não funcionou, já que o TUi não correspondia ao TUd que 

idealizaram. A estratégia só serviria se encontrassem alguém sensível, com personalidade 

diferente da do Cliente 2.  

Assim, mais uma vez eles são enganados pelo Cliente 2, 

exímio vendedor, que se utiliza da mesma estratégia (só que é mais 

convincente, por conseguir comover seu interlocutor) e consegue que 

Bob e Patrick compre todo seu chocolate (produto que eles foram 

vender). Pela imagem ao lado, pode-se perceber a emoção das 
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personagens ao escutar a triste história contada pelo cliente. Exageros à parte, quantas vezes 

os consumidores não se deparam com estratégias semelhantes para a venda de um produto? 

Assim, o contrato de informação midiática é marcado, em seu fundamento, pela 

seguinte contradição: a finalidade de fazer saber, que deve evitar a espetacularização da 

informação visando a satisfazer o princípio de seriedade, a fim de produzir efeitos de 

credibilidade; a finalidade de fazer sentir, que deve fazer escolhas estratégicas para satisfazer 

o princípio de emoção, a fim de produzir efeitos de dramatização (CHARAUDEAU, 2007, p. 

92). Além disso, possui a finalidade de fazer fazer, quando incita o interlocutor a adquirir 

determinado produto ou serviço. 

Ao final do desenho (anexo 1), sentindo-se totais 

fracassados, Bob e Patrick desistem da empreitada, quando aparece 

o cliente "louco", que corre atrás deles durante todo o episódio e 

compra todo o chocolate que eles estavam vendendo. 

Agora, ricos empreendedores, decidem gastar todo seu dinheiro em um restaurante 

famoso com suas convidadas. Retorna-se, portanto, à questão 

inicial da ideologia e do imaginário sociodiscursivo do consumo, 

sustentado pela publicidade atual, pois, no final do episódio, 

acabam se submetendo às próprias estratégias que utilizaram.  
 

Enfim, devido a todos os fatores apresentados, a partir da apresentação do episódio 

analisado foi possível discutir com os alunos elementos linguístico-discursivos característicos 

dos textos publicitários, a fim de iniciar o projeto voltado para a leitura, análise linguístico-

discursiva e produção dos mesmos.  

 
 

3.3.2  Anúncios de revistas 
 

O segundo material trabalhado com os alunos a ser analisado são os anúncios de 

revistas. Durante o projeto, tais anúncios não foram destacados de suas revistas de origem, 

mas mantidos nelas, para que os alunos percebessem a relação do anúncio com seu público 

alvo e seu contexto.  

Como foi descrito anteriormente, diferentes revistas foram distribuídas. Dentre as 

revistas, podemos citar: Recreio (infantil), Manequim (moldes e modelos de roupas 

principalmente femininas), Placar (futebol), Casa Cláudia (casa e decoração), Cláudia bebê 

(orientações para gestantes e mães de bebês). Após observação dos anúncios e da discussão 
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sobre o tipo de produto aparece em cada revista destinada a um público específico, foi 

possível destacar que cada anúncio é direcionado a determinado público, escrito na linguagem 

desse público e veiculado no suporte específico.  

Em seguida, foram observadas algumas características linguísticas presentes nos 

anúncios com o intuito de seduzir/persuadir o leitor. Dentre tais características, os alunos 

destacaram: 

• o uso de pronomes que se referem ao leitor, como você, seu, etc., como se estivesse 

"falando diretamente para ele"; 

• o uso de imperativos, incitando o leitor a "fazer alguma coisa"; 

• o uso de imagens "interessantes" que instiguem à compra do produto e/ou que estão 

relacionadas ao universo do público alvo; 

• o uso de "palavras que mostrem as qualidades do produto" (Qualificação), para que o 

cliente deseje comprá-lo; 

• a “explicação de como o produto é, o que ele faz, sua utilidade (...), mostrando que o 

produto é realmente bom e deve ser comprado”  (emprego do Modo Descritivo para 

singularização do produto). 
 

Como já foi mencionado, apesar desse trabalho ter sido direcionado a um público 

infantil, o "mergulho" dos alunos nessa complexidade que são os textos do domínio 

publicitário torna possível que os mesmos percebam tais detalhes. E isso não é obtido por 

meio do estudo de regras pré-definidas, mas do próprio contato com os diferentes textos 

presentes no dia a dia da vida do aluno. 

A seguir, serão analisados alguns anúncios observados pelos alunos. 
 

Na revista Casa Cláudia (2009), os alunos puderam observar anúncios sobre materiais 

para construção e acabamento de imóveis, peças de decoração, móveis etc. Conversou-se 

sobre o público de tal revista: "Quem vocês acham que lê esse tipo de revista?". Eles 

responderam que eram pessoas "ricas" que estão construindo, reformando ou decorando a 

casa. A partir daí, foi feita, então, a relação do público com o anúncio que é utilizado. Eles 

observaram que a linguagem também era diferente e as fotos mostravam casas muito bonitas; 

por isso associaram que a revista era voltada para a elite. Dessa revista, serão analisados dois 

anúncios: um de colchões e outro de piscinas. 
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No anúncio de colchões Lordy&Lady Elite (Casa Cláudia, 2009, p. 187 – anexo 2a), 

pode-se encontrar a definição para singularização do produto por meio da Qualificação e do 

uso do Modo Descritivo: 

 

 

 

 

 

Nesse trecho, tem-se a definição/singularização do produto por meio de adjetivação 

(Qualificação) e seleção lexical ("ideal para casais de biotipos diferentes", "possui conforto 

personalizado", possui "tecido em linho" com "aroma refrescante", "patenteado pela Copel", 

"feito com exclusividade para você") e a definição/singularização também do próprio 

fabricante (Copel, "especialista em colchões"); além disso, é possível observar a relevância 

dada ao nome próprio e a definitivização na singularização do mesmo ("o colchão 

Lordy&Lady Elite"). 

Já a pressuposição (produzir, por diversos meios, uma imagem do destinatário da qual 

ele próprio não possa fugir) pode ser encontrada principalmente no trecho "ideal para casais 

de biótipos diferentes, o colchão Lordy&Lady Elite possui conforto personalizado", pois 

dificilmente um casal possuirá o mesmo biotipo. No trecho destacado, pode-se ainda observar 

a modalização delocutiva. No ato delucutivo, o enunciador se afasta, dando veracidade ao fato 

enunciado e tentando dar credibilidade 19 ao que foi dito. Outro exemplo é: "Copel – 

especialista em colchões". 

Nesse anúncio, também é possível encontrar o uso de imperativos, ou seja, as 

modalidades alocutivas de injunção ("Ofereça ao seu corpo um sono naturalmente saudável" 

e "Compre por telefone") e de interpelação ("Ofereça ao 

seu corpo um sono naturalmente saudável", "feito com 

exclusividade para você").  

Por fim, não se pode deixar de destacar o uso das 

imagens. Para realçar o "conforto" proporcionado pelo 

colchão, a figura mostra um quarto com uma lareira ao 

                                                           
19 “Para Charaudeau, a credibilidade é um fato de estratégia de discurso que, à semelhança das estratégias de 
legitimação e de captação, consiste, para o sujeito falante, em ‘determinar uma posição de verdade, de maneira 
que ele possa [...] ser levado a serio”. (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 143) 
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fundo; a lareira traz a ideia de conforto pelo fato de que ela é utilizada para "aquecer" o 

cômodo nas noites frias; o "quente" sempre traz ideia de conforto, ao contrário do "frio". 

Outro detalhe é o nome da marca “Copel”, que aparece com as letras “zzz” em cima, 

simbolizando o sono. 

Quanto à lógica argumentativa, pode-se deduzir: Se você e seu cônjuge têm biotipos 

diferentes e querem conforto, então compre colchões Lordy&Lady Elite. 
 

 

No segundo anúncio, das piscinas Igui (Casa Cláudia, 2009, p. 123 – anexo 2b), a 

modalização alocutiva foi bastante explorada: 

 

 

 

 

 

 
 

Nos trechos acima, é possível encontrar as modalidades alocutivas de 

injunção/sugestão, por meio do uso de imperativos ("Aproveite os últimos dias de melhor 

preço", "Pense com inteligência"), e de interpelação, fazendo referência ao interlocutor 

("Aproveite os últimos dias", Pense com inteligência", "Comprar sua piscina na baixa 

temporada...", "Seu verão com tudo perfeito para aproveitar", "A sua piscina está aqui!").  

No caso da definição por meio da Qualificação, ela não é feita com relação às piscinas 

vendidas, mas com relação à empresa que as vende: "Menor preço, prazo e melhor 

atendimento". 

Um importante detalhe é o fato de que a revista é do mês de julho, inverno no Brasil. 

Dificilmente alguém compra uma piscina no inverno. Portanto, para convencer o interlocutor 

a comprar seu produto, o anunciante utiliza o argumento que "Comprar sua piscina na baixa 

temporada é comprar pelo melhor preço, prazo e melhor atendimento"; logo, seu verão será 

"com tudo perfeito para aproveitar". Utilizando a dedução para encontrar a causalidade, tem-

se: Se você comprar uma piscina no inverno, então encontrará o menor preço, prazo para 

pagar e melhor atendimento e poderá aproveitar no verão. O próprio título do anúncio é 

"Oferta X Procura". 
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Outro detalhe interessante são as imagens. O inverno é representado por folhas caindo, 

cristais de neve e um pato voando (no hemisfério Norte, quando os lagos congelam, os patos 

migram para o Sul). Apesar de apresentar características que não correspondem à descrição 

do inverno no Brasil, provavelmente essa é uma maneira de enfatizar que é inverno, já que 

aqui no Brasil as estações não são tão definidas. No trecho "Seu verão com tudo perfeito para 

aproveitar", como contraste, aparece a figura de um bebê sorridente em uma piscina. Imagens 

de crianças são muito utilizadas na publicidade, pois elas têm poder de patemização, ou seja, 

objetivam captar o interlocutor por meio da emoção.  

 

Na revista Cláudia Bebê (2009), os alunos puderam ver anúncios sobre produtos para 

a gestante (alimentação, cremes, roupas) e para o bebê (fraldas, alimentação, berço, carrinho, 

creme para assaduras, roupinhas, etc.). Eles destacaram que o público da revista não eram os 

bebês, que não sabem ler, mas suas mães. Dessa revista, serão analisados dois anúncios: um 

de gel relaxante para as pernas e outro de "papinhas". 

 

No anúncio do gel relaxante para as pernas 

Mamãe Bebê da Natura (Cláudia Bebê, 2009, p. 2-

3 – anexo 2c), é possível observar duas imagens 

principais: a primeira, de uma gestante 

massageando os pés (página inteira) e outra de 

uma gestante acariciando a barriga (meia-página). 

Esse é um exemplo de estratégia de legitimação, 

ou seja, há um apelo à autoridade, nesse caso a própria gestante, dando validade ao que está 

sendo afirmado. A imagem também possui como estratégia a visada de patemização, tentando 

captar o interlocutor por meio da emoção quando a gestante acaricia a barriga, e ativando, 

assim, sua competência fruitiva. Assim, no anúncio, pode-se observar a sobreposição da 

mensagem icônica à verbal, já que há duas imagens grandes de gestantes, uma imagem do 

produto, e o texto aparece em branco, criando um efeito de sutileza que remete à suavidade do 

produto.  

Além disso, o ato alocutivo foi utilizado, na modalidade injunção/sugestão, pois no 

fim da primeira página aparece em letras pequenas a frase: “Saiba mais falando com sua 

consultora ou ligue para...”. No entanto, ainda com relação a modalização alocutiva, a 

modalidade interpelação é fortemente utilizada, o que pode ser observado nas frases: 
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“Quando você se toca, não é só você quem sente”, “Quando você se toca, se encontra com 

você mesma e desperta para um vínculo que já existe entre você e seu bebê”, “Saiba mais 

falando com sua consultora...”. 

Outra estratégia utilizada no anúncio é a definição para singularização do produto por 

meio da Qualificação e do uso do Modo Descritivo: “o gel para pernas e pés com 24h de 

hidratação que alivia a sensação de peso e cansaço”. Essa descrição contribui para a estratégia 

de pressuposição, criando uma imagem do destinatário ideal, pois as grávidas normalmente 

têm a sensação de peso e cansaço pelo peso que carrega em sua barriga. Assim, a partir de tal 

descrição também pode-se depreender a lógica argumentativa: Se você é gestante e tem a 

sensação de peso e cansaço, então compre o gel para a pernas e pés Natura Mamãe e Bebê, 

pois terá 24h de hidratação e alívio. 

Na propaganda também é possível observar a modalização delocutiva, na frase: 

“Natura Mamãe e Bebê apresenta o gel para pernas e pés com 24h de hidratação que alivia a 

sensação de peso e cansaço”. Aqui, nem o locutor nem o interlocutor estão presentes no ato da 

enunciação, apresentando, assim, um ponto de vista externo, na modalidade discurso relatado 

(“Natura Mamãe e Bebê apresenta...”), criando um efeito de verdade que não se pode 

contestar e contribuindo, assim, para a estratégia de credibilidade. 

Por fim, o slogan do produto diz: “Natura Mamãe e Bebê: o Amor Fundamental”. 

Logo acima, é explicado o que seria esse Amor Fundamental, por meio de um dos 

procedimentos discursivos da encenação argumentativa: a descrição narrativa – “Quando 

você se toca, se encontra com você mesma e desperta para um vínculo que já existe entre você 

e seu bebê. A esse vínculo damos o nome de Amor Fundamental”. Por meio da descrição 

narrativa, descreve-se um fato para reforçar uma prova ou para produzi-la. Como a linha de 

produtos Natura Mamãe e Bebê apresenta cosméticos para a mãe e seu bebê, ao utilizar um 

creme hidratante da linha, por exemplo, a mãe estará “se tocando e despertando o vínculo que 

já existe entre ela e o bebê”. A definição de “Amor Fundamental” também tem o alvo de 

causar efeito patêmico.  
 

 

No anúncio de papinhas de frutas Nestlé (Cláudia Bebê, 2009, p. 5 – anexo 2d), o 

recurso mais explorado é a definição para singularização do produto por meio do uso do 

Modo Descritivo: 

 

 



 

102 

 
 

Primeiramente, descreve-se a importância 

das frutas na dieta da criança e logo depois é 

apresentada a descrição do produto, apresentado 

como algo natural – feito com frutas 

“rigorosamente selecionadas”, com “diversos 

sabores e texturas”, “sem adição de açúcar” e “sem conservantes”. O próprio título do anúncio 

diz: “Da Mãe Natureza para o potinho Nestlé”. Todo o anúncio é construído em cima dessa 

ideia, o que pode ser confirmado pela escolha da imagem, que apresenta frutas ao fundo e 

uma laranja com a casca disposta como se estivesse “abraçando” o pote de papinha Nestlé, 

mostrando que a Natureza é “amiga” das Papinhas Nestlé e produzindo, assim, um efeito 

patêmico, assim como a imagem da gestante acariciando a barriga, no anúncio anterior. 

Também é possível encontrar no anúncio o uso do modo alocutivo, por meio da 

modalidade de interpelação: “...são essenciais na dieta do seu filho”, “Com papinhas Nestlé 

seu filho vai aprender...” 

No final do anúncio, há os seguintes enunciados:  
 

 
 

Esses enunciados resumem a ideia do anúncio e, por meio deles, podemos encontrar a 

lógica argumentativa: Se você der Papinhas Nestlé a seu filho, então ele vai aprender que 

uma alimentação saudável é um hábito que se constrói desde cedo. 
 

Já a revista Manequim é uma revista voltada para o público feminino, que traz moldes 

para fazer as roupas que são mostradas na revista e que, geralmente, estão “na moda”. Nela, 

os alunos puderam ver anúncios de produtos de beleza, máquinas de costura, acessórios, 
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sapatos, bolsa, artigos para o lar, linhas de crochê e tricô, etc. Dessa revista, serão analisados 

dois anúncios: um de máquinas de costura e outro de creme para os cabelos. 

No anúncio das máquinas de costura Serv-Mak (Manequim, 2009, p. 27 – anexo 2e), 

pode-se observar principalmente a modalização alocutiva: 

• na modalidade interpelação, por meio do uso de pronomes e verbos que referem-se ao 

interlocutor:  “Na Serv-Mak você realiza seu sonho de liberdade”, “...permitem você 

criar com grande facilidade inúmeras peças...” e “Realize seu sonho de liberdade 

iniciando uma negócio lucrativo em sua própria casa”; 

• na modalidade injunção/sugestão, por meio do uso do verbo no imperativo: “Realize 

seu sonho de liberdade iniciando uma negócio lucrativo em sua própria casa”. 

 

 

 

 

 

 

 

A singularização do produto é feita por meio da descrição das coisas que podem ser 

criadas com as máquinas da marca, além de ser feita por meio da utilização de imagens de 

alguns dos modelos do produto, com suas especificações.  

A partir da frase: “Na Serv-Mak você realiza o seu sonho de liberdade”, e do slogan 

que aparece no final do anúncio: “Serv-Mak: liberdade de escolha com os melhores preços”, 

pode-se inferir a lógica argumentativa do anúncio: Se você quer ter liberdade para criar com 

facilidade inúmeras peças, com os melhores preços, então adquira um dos modelos das 

máquinas Serv-Mak. 

 

No anúncio de creme de tratamento capilar Dove 

Therapy (Manequim, 2009, p. 18-19 – anexo 2f), mais 

uma vez pode-se observar as estratégia de legitimação e 

credibilidade, pois a página inteira ao lado (é um anúncio 
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de duas páginas) mostra uma mulher com cabelos longos, lisos e brilhosos, como se tivesse 

utilizado o produto. Nesse caso, o anúncio também utiliza como mecanismo a superposição da 

mensagem icônica à verbal, pois, além da imagem da mulher, há imagem de potes do produto 

e somente um texto curto em letras médias no meio da primeira página e outros pequenos 

trechos com letras bem pequenas no final de cada página.  

A modalização alocutiva aparece somente no final do anúncio, na frase: “Sinta a 

diferença”, ou seja, uma injunção/sugestão. 

A estratégia mais utilizada na construção do anúncio é a singularização do produto, 

por meio de sua Qualificação e da descrição dos benefícios que ele oferece: “Restauração 

TOTAL em apenas 4 aplicações”, “Fórmula sem sal”, “NOVOS Cremes de Tratamento 

Nutritivo...”, “Restauram danos visíveis e invisíveis” e “Tecnologia restauradora com Serum 

Restaurador que preenche a estrutura incompleta dos fios, recuperando sua densidade. Para 

isso, é utilizada a modalização delocutiva. 

Assim, é possível dizer que a lógica argumentativa do anúncio seria: Se você que ter 

os cabelos restaurados, então utilize os novos cremes de tratamento capilar Dove Therapy. 

 

A revista Placar, por sua vez, é uma revista voltada para o público masculino e fala 

principalmente sobre futebol. Nela, é possível encontrar anúncios de tênis, material esportivo, 

complemento alimentar, canais esportivos, gel para contusões, carros, roupa masculina, etc. 

Dessa revista, analisar-se-á dois anúncios: um de complemento alimentar e outro de kit para 

churrasco. 

No anúncio de complementos alimentares Nutrilite 

(Placar, 2009, p. 27 – anexo 2g), a mensagem icônica se 

sobrepõe à mensagem verbal, pois a maior estratégia 

utilizada é a de legitimação do discurso, por meio do apelo 

à autoridade. A marca é um complemento alimentar 

(normalmente utilizado por quem pratica esportes), 

publicado em uma revista sobre futebol, e utiliza como garoto-propaganda Ronaldinho 

Gaúcho, jogador de futebol internacionalmente famoso. Para reforçar o apelo autoridade, 

pode-se encontrar no anúncio os seguintes enunciados: “Ronaldinho, eleito duas vezes o 

melhor jogador do mundo pela FIFA, e um orgulhoso membro do time Nutrilite”, ao lado da 

foto do jogador; “Daily – o multivitamínico do Ronaldinho”, ao lado de um dos produtos da 
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marca. Nesse caso, a legitimação é feita por meio, além da imagem, da modalização 

delocutiva, já que, se a frase tivesse sido titã pelo próprio jogador, soaria um tanto “pedante”. 

Outra estratégia utilizada é a singularização do produto, por meio da Qualificação 

(“Nutrilite – o melhor da natureza, o melhor da ciência”, “A marca número um do mundo em 

vitaminas, minerais e alimentos dietéticos de origem natural”, “Daily – o multivitamínico do 

Ronaldinho” e “Produto registrado no Ministério da Saúde”), da definitivização (“Nutrilite – o 

melhor da natureza, o melhor da ciência”, “A marca número um do mundo...”, “Daily – o 

multivitamínico do Ronaldinho”) e da projeção da marca acima de outras semelhantes (“A 

marca número um do mundo em vitaminas, minerais e alimentos dietéticos de origem 

natural”). 

Quanto à modalização, o ato alocutivo é o mais utilizado, na modalidade 

injunção/sugestão: “Aproveite o que existe de melhor em você com Nutrilite”, “Libere todo 

potencial que existe em você”, “Para comprar Nutrilite, entre em contato como um empresário 

Amway, acesse o site (...) ou ligue (...)”; e também na modalidade interpelação: “Aproveite o 

que existe de melhor em você com Nutrilite”, “Libere todo potencial que existe em você”. 

Por fim, a lógica argumentativa a ser extraída desse anúncio poderia ser: Se você quer 

liberar todo o potencial que existe em você, como fez o Ronaldinho, então compre o 

complemento alimentar Nutrilite, pois é a marca número um em vitaminas, minerais e 

alimentos dietéticos de origem natural. 
 

O anúncio seguinte é de cortes de carne para churrasco da 

Maturatta (Placar, 2009, p. 13 – anexo 2h), já que é cultural no 

Brasil assistir à partida de futebol comendo churrasco, ou uma 

partida de futebol acabar com um churrasco; no entanto, vale 

destacar que esse é um costume cultivado por pessoas mais 

maduras, que normalmente não são esportistas e jogam uma 

partida de futebol apenas por diversão. Dessa forma, todo o 

anúncio foi desenvolvido de acordo com esse estereótipo criado 

pela sociedade. 

Nesse anúncio, a imagem se sobrepõe à mensagem verbal, mostrando um campo de 

futebol ao fundo, e uma mesa com churrasco à frente. O campo não parece oficial, mas um 

pequeno campo localizado em um sítio, provavelmente, o que podemos inferir devido à 

imagem da natureza ao fundo, em vez da arquibancada. Outro detalhe interessante é a imagem 
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de uma pessoa com um uniforme de futebol em que está escrito o nome da marca, com um 

garfo de churrasco na mão e tal pessoa não parece estar em “boa forma física”. Tudo isso 

auxilia na estratégia de pressuposição, criando uma imagem de destinatário ideal que se 

aproxima com o real, ou seja, de uma pessoa que não é dada ao esporte, mas que joga uma 

partida de futebol por diversão e gosta de churrasco. 

Outros mecanismos de convencimento utilizados no anúncio são: 

• a técnica de todo mundo (se todos estão fazendo, então vamos fazer também): “Todo 

boleiro sabe que carne de primeira é Maturatta”;  

• a singularização do produto por meio da Qualificação e da utilização do Modo 

Descritivo: “especial para churrasco”, “carne de primeira”, “marca líder do mercado 

de cortes especiais para churrasco”, “sabor e qualidade em nove opções de cortes 

maturados, resfriados, limpos e desossados, prontos para temperar e assar”, “mais 

saúde para sua grelha”. 

• a modalização alocutiva, na modalidade interpelação, fazendo com que o interlocutor 

se reconheça como alvo do apelo: “Maturatta – brilha muito no seu churrasco”, “Com 

Maturatta, você leva mais saúde para sua grelha”, “Você encontra Maturatta nas 

melhores casas de carnes e redes de supermercados”. 
 

Assim, a partir de todos esses elementos, torna-se possível depreender a seguinte 

lógica argumentativa: Se gosta de futebol e churrasco e quer uma carne de primeira, com 

cortes especiais, limpos, desossados e prontos para temperar e assar, então compre a carne 

especial para churrasco Maturatta. 

 

Por fim, falaremos da revista Recreio, a preferida dos alunos, que é uma revista 

semanal voltada para o público infantil. No entanto, muitos não têm grande acesso a essa 

revista, por se tratar de uma revista destinada a crianças de poder aquisitivo mais elevado; o 

custo dessa revista, em outubro de 2009, era de R$ 9,95 (nove reais e noventa e cinco 

centavos). Nela, é possível encontrar matérias educativas, passatempos, quadrinhos, 

curiosidades, piadas, etc. Com relação aos anúncios, pode-se observar: brinquedos em geral, 

outras revistas infantis e álbuns de figurinhas publicados pela editora, material escolar, 

calçados infantis, biscoitos e itens para colecionar ao comprar a revista semanalmente. Dessa 

revista, serão destacados dois anúncios: o de um carrinho com controle remoto e outro de um 

álbum de figurinhas. Como são anúncios voltados para o público infantil, um mecanismo 
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utilizado em ambos os anúncios é a sobreposição da mensagem icônica à verbal, ou seja, 

foram utilizadas imagens bem coloridas e há pouco texto. 

O primeiro anúncio, referente ao carrinho com controle 

remoto Supremus Maximus New Generation, da Estrela (Recreio, 

2009a, p. 2 – anexo 2i), não utiliza o ato alocutivo como a maioria 

dos anúncios. Pelo contrário, tanto o locutor quanto o interlocutor 

apagam-se na enunciação, prevalecendo, assim, o ato delocutivo, na 

modalidade asserção. Nesse anúncio, é utilizado o Modo Descritivo 

e a Qualificação do produto, visando a sua singularização: “Mais 

arrojado. Mais potente. Muuuuuuuuuuuuuuito mais veloz”, 

“Exclusivo nas cores prata e vermelho”, “clássico dos anos 80”, “com design moderno e 

características exclusivas”, “o novo Maximus New Generation é um dos carros 

radiocontrolados mais velozes do Brasil”, “indicado para crianças a partir de 8 anos”, além da 

descrição de suas funções (“Chegando a 17,5 km/h, suas sete funções permitem deslocamento 

para todas as direções) e de seu controle (“Seu controle possui alinhamento de direção, ponto-

morto e progressão da velocidade”): 

 

 

 

 

Um recurso interessante é a grafia do advérbio de intensidade “muito”. Além de 

enfatizar a intensidade da velocidade do carrinho, também tenta imitar o barulho feito por 

carros de corrida. O slogan do produto é: “A emoção que vem em alta velocidade”. 

 

 

 

 

 

A partir desses detalhes, é possível presumir a lógica argumentativa do anúncio da 

seguinte maneira: Se você quer ter emoção em alta velocidade, então compre o carrinho 

Maximus New Generation, que é radiocontrolado, tem design moderno, é potente e muito 

mais veloz. 
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Por último, analisar-se-á o anúncio do algum de figurinhas 

Princesas Disney (Recreio, 2009b, p. 43 – anexo 2j), também 

publicado na revista Recreio. Esse anúncio é voltado para meninas. 

Isso pode ser observado em detalhes como a utilização da cor rosa 

nas letras do anúncio e na cor do álbum (mais um estereótipo criado 

pela sociedade), a enumeração das características do álbum feita com 

marcadores em forma de coração, o tema do álbum e o estilo das 

figurinhas. Além disso, a própria temática do álbum nos remete à questão ideológica, pois 

toda a menina “sonha” em ser princesa de contos de fadas.  

Nesse anúncio, assim como no anúncio de carrinho, prevalece o ato delocutivo, a 

utilização da Qualificação e, assim, do Modo Descritivo para a singularização do produto: 

“Mais lindas e brilhantes do que nunca!”, “(com) glitter prata”, “metalizadas”, “(com) glitter 

ouro”, “(com) letras encantadas”, “(com) adesivos para vestir as Princesas”, “Álbum e 

figurinhas gigantes”, “72 figurinhas especiais”, “(com) 300 figurinhas”. 

A lógica argumentativa a ser depreendida desse anúncio poderia ser definida como: Se 

você gosta de figurinhas e quer figurinhas mais lindas e brilhantes do que nunca, então 

colecione o álbum de figurinhas Princesas Disney. 
 

Durante a análise dos anúncios, termos técnicos não foram utilizados, ainda mais que 

o trabalho esta sendo desenvolvido com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental; como foi 

destacado no início desse tópico, o objetivo principal era que os próprios alunos observassem 

as características linguístico-discursivas presentes nos anúncios para o convencimento do 

público alvo. Além disso, outra finalidade desse momento era fazer com que os alunos 

percebessem a relação anúncio/consumidor, além da relação existente com a mídia em que o 

anúncio é veiculado. O mais importante, enfim, é observar que as características analisadas 

nos anúncios refletiram nos trabalhos dos alunos, como poderá ser observado posteriormente 

na análise dos trabalhos produzidos por eles, mostrando, assim, que compreenderam o 

mecanismo utilizado pela publicidade para convencer o público-alvo. 
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3.3.3  Comerciais de TV 
 

Em outro momento, foi distribuído para os alunos o texto "Pausa para o comercial" 

(anexo 3), de Rosana Rios (apud RIOS & VARTANIAN, 1994, p. 23). O texto simula um 

comercial de TV: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura do texto, os alunos discutiram sobre os aspectos observados nos 

anúncios de revistas e que também apareciam no texto apresentado. Mais uma vez, eles 

destacaram:  

• o uso do pronome "você", como se estivesse falando diretamente para o público alvo;  

• o uso de imperativos ("Faça como eu", "coma Sprincts e sinta o verdadeiro sabor do 

nada"); 

• a Qualificação e singularização, tornando o produto especial e destacando-o dos outros  

("natural", "não faz mal aos dentes", "não dá dor de barriga", "tem o genuíno recheio de 

vento: mata a fome, mas não tira o apetite", "a nova enrolação da nossa geração"). 

 

Um novo detalhe observado pelos alunos foi o testemunho da pessoa que comprou o 

produto ("Você sabe o que eu faço quando eu fico com fome?", "Eu como Sprincts", "Faça 

como eu"), ou seja, quanto à Modalização, encontramos o ato elocutivo. De acordo com 

Charaudeau (2008, p. 174), a enunciação elocutiva "é expressa com a ajuda dos pronomes 
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pessoais de primeira pessoa acompanhado de verbos modais, de advérbios e de qualificativos 

que revelam a implicação do orador e descrevem seu ponto de vista pessoal". O anunciante 

afirma que come Sprincts; segundo Charaudeau (2009, p. 98), na modalidade afirmação, o 

locutor declara algo como verdadeiro para o interlocutor, atribuindo a si mesmo uma posição 

de autoridade. Como visto anteriormente, essa é uma das fórmulas do chamado argumento de 

autoridade, utilizado para convencer o interlocutor, e faz parte das estratégias de legitimação 

(a posição de autoridade que permite ao sujeito tomar a palavra) e credibilidade (a posição de 

verdade do sujeito, de maneira que ele possa "ser levado a sério"). 

Após a análise, os alunos fizeram a interpretação oral e escrita do texto. A primeira 

atividade tinha por objetivo a localização de informações explícitas no texto, pedindo para 

que os alunos assinalassem as características do produto anunciado. Outras questões 

abordadas foram: 

 

• O texto “Pausa para o comercial” é uma paródia de comerciais de TV. Ele diz que 
“Sprincts” é diferente dos outros biscoitos. Que características de biscoitos desse tipo 
podemos destacar ao ler o texto? 

• O que será que a autora pretendia dizer ao dar tais características a “Sprincts”? 

• Você ficou com vontade de experimentar “Sprincts”? Por quê? 

• Que características de um comercial de TV você encontra nesse texto, que foram utilizadas 
para convencer o cliente a comprar o produto anunciado? 

• Você com certeza assiste a muitos comerciais na televisão. Qual deles você acha mais 
interessante? Conte como ele é. 

 

A intenção das duas primeiras questões é mostrar que a autora, na verdade, critica os 

biscoitos “de vento”. Na questão “Você ficou com vontade de experimentar “Sprincts”? Por 

quê?”, as respostas foram divididas. Alguns alunos afirmaram que não ficaram com vontade 

de experimentar o biscoito e os motivos mais citados foram: o comercial não falou se ele é 

gostoso ou não; o biscoito não tem gosto de nada; o biscoito tem recheio de vento; o biscoito 

deve/parece ser ruim. Outros alunos falaram que ficaram, sim, com vontade de experimentar 

Sprincts, por motivos como: não faz mal aos dentes e não dá dor de barriga; é natural; parece 

ser gostoso; mata a fome, mas não tira o apetite; o modo como se fala do biscoito na 

propaganda, dá vontade de comê-lo. Após apurar as respostas, discutiu-se sobre como a 

maneira em que o produto é apresentado influencia na opinião do público e, desse modo, 

destacou-se a importância de ser escolher bons argumentos para convencer os clientes a 

comprar o produto anunciado. 
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Na questão seguinte, os alunos citaram os aspectos já mencionados anteriormente. Na 

última questão, por sua vez, os comerciais mais citados foram os dos seguintes produtos:  

supermercados Guanabara (5 alunos), biscoito  Trakinas (4 alunos), fraldas Turma da 

Mônica (4 alunos), lojas Leader Magazine (4 alunos), operadora de celular Vivo (3 alunos), 

refrigerantes Coca-Cola (3 alunos), bala Mentos (2 alunos). Também foram citadas marcas 

como Sadia, Toddy, calçados Klin, lojas Americanas, Caixa Econômica e propagandas de 

clicletes, brinquedos e supermercados como Extra, Prezunic e Carrefour. 

Quanto aos fatores que tornam um comercial interessante, os alunos ressaltaram: o 

fato de serem "engraçados" (como os comerciais da fraldas Turma da Mônica e da bala 

Mentos), os jingles que, segundo eles, são "aquelas musiquinhas que não saem da cabeça" 

(principalmente nos comerciais de supermercados e lojas como Guanabara e Leader 

Magazine), o fato de serem sobre um produto que lhe interessam (anunciando brinquedos e 

biscoitos, por exemplo), o fato de serem criativos e diferentes, pois "chamam a atenção". 

Após verificar os comerciais mais citados pelos alunos, foram selecionados os três 

mais votados para que os alunos os visualizassem no Laboratório de Informática e a discussão 

continuasse. Os comerciais trabalhados foram: o das fraldas Turma da Mônica (anexo 6a),  o 

do biscoito Trakinas (anexo 6b) e o dos supermercados Guanabara (anexo 6c). 

 

O comercial das fraldas Turma da 

Mônica (anexo 6a) chama a atenção das crianças 

principalmente pela presença dos bebês e pelo 

slogan "Bumbum quer respirar!", do qual eles 

acham muita graça. Quanto ao comercial a que 

assistiram, especificamente, eles também 

gostaram da música, pois o tema do comercial é uma serenata que os bebês fazem para uma 

menina que está no berço. 

Nesse comercial, pode-se observar a modalização elocutiva de avaliação 

(opinião/apreciação), quando os bebês falam de suas fraldas. Os dois primeiros usam fralda 

comum e o terceiro usa fraldas Turma da Mônica: 
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Menino com microfone (sentado no chão, como se estivesse incomodado com alguma coisa) – ♫ É tão 

difícil de cantar com esse vazamento... ♫ 

Menino com sanfoninha (chorando) – ♫ ...e o velcro pinicando a minha pele é um tormento! ♫ 

Menino com violãozinho (alegre e saltitante) – ♫ Pois eu estou sequinho como sempre, com toda a 
liberdade p'ra te abraçar. E com a Turma da Mônica o conforto é garantido. Aí eu digo: o bumbum 
pode respirar!  ♫ 

 

Quanto ao ato elocutivo, podemos encontrar o uso de pronomes e verbos na primeira 

pessoa ("o velcro pinicando a minha pele", "Pois eu estou sequinho como sempre", "Aí eu 

digo: o bumbum pode respirar!"), como estratégia de legitimidade. 
 

 

 

 

 

 

Além disso, os próprios depoimentos contribuem para a singularização do produto, por 

meio da inferência, projetando a marca do produto acima de outras semelhantes; tal efeito é 

produzido por meio do uso de palavras negativas ("difícil", "vazamento", "pinicando", 

"tormento") pelas crianças que estão utilizando "fralda comum", em contraste com o uso de 

palavras positivas ("sequinho", "liberdade", "conforto") pela criança que usa fraldas Turma da 

Mônica. Esse é mais um exemplo da utilização das estratégias de legitimação e credibilidade. 

Ainda com relação à definição/singularização, a cena seguinte mostra o menino do 

violão dançando e pulando, enquanto características da fralda são mostradas (proteção por até 

12h; velcro macio; cintura elástica; a primeira com tecnologia respirável): 

 

 

 

 

 

 
 



 

113 

No fim do comercial, o narrador fala: "Bebê que usa fralda Turma da Mônica 'tá com 

tudo: proteção dia e noite e a pele saudável". A partir daí, podemos encontrar a lógica 

argumentativa: Se seu bebê usar as fraldas Turma da Mônica, então ele terá proteção noite e 

dia e a pele saudável. 

Um fato interessante é que esse comercial influenciou o trabalho de um dos grupos. O 

grupo criou as fraldas Mundo Brilhante, cujas características serão analisadas no tópico 

voltado para a análise da produção dos alunos. 

 

O comercial do biscoito Trakinas Gela Boka (anexo 6b) atrai as crianças pelas cenas 

em forma de desenho animado, que mostram várias crianças se divertindo enquanto 

participam da "produção" do biscoito. Além disso, esse é um biscoito muito apreciado pelas 

crianças, principalmente por seu formato que parece uma "carinha", fazendo com que o 

slogan da marca, "Trakinas, o biscoito que é a sua cara", ganhe duplo sentido. 

 

 

 

 

 

O comercial começa mostrando uma estação no meio Polo Norte. Dentro da estação, 

aparece um robô voador com uma placa em que está escrito "área refrigerada". Duas crianças, 

um menino e uma menina, vão esquiando atrás dele e, durante o trajeto, enquanto estão 

esquiando, veem a "produção" do biscoito. Durante a produção, uma "máquina" transforma 

bolas de sorvete em recheio de biscoito. 

               

No final, as duas crianças que estavam esquiando pegam um pacote de biscoito no 

final da produção (os biscoitos já saem empacotados da máquina final). Ao comer um 

biscoito, eles ficam com o rosto parecido com o biscoito Trakinas.  
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Para reforçar que o biscoito "gela a boca", a menina sopra na direção do robô e ele 

congela; o menino então sopra na direção da menina e o rosto dela congela. 

           
 

Tudo isso contribui para a qualificação e para a singularização do produto: Trakinas 

possui recheio sabor sorvete, é geladinho e gela a boca, é divertido, delicioso e é a sua cara. 

Isso se confirma nas falas do narrador: 

 

Narrador – Trakinas foi ao Polo Norte trazer essa novidade pra você. Quer ver? 

Narrador – Chegou o novo Trakinas Gela Boka: um delicioso biscoito com recheio sabor de sorvete, 
que deixa uma sensação geladinha na sua boca. 

Narrador – Trakinas Gela Boka: o biscoito geladinho, que é a minha cara! 

 

Ainda com relação à singularização, pode-se observar a relevância garantida ao nome 

próprio da marca, a superposição da mensagem icônica à verbal (o desenho tem poucas falas) 

e a definitivização na singularização do nome (“Chegou o novo Trakinas Gela Boka”,“o 

biscoito geladinho”). 

Na narração, é possível encontrar a modalização alocutiva: a interpelação é feita pelo 

uso dos pronomes (“Trakinas foi ao Polo Norte trazer essa novidade pra você”; “deixa uma 

sensação geladinha na sua boca”) e também por meio de uma pergunta (“Quer ver?”); tal 

pergunta também poderia ser considerada uma proposta implícita, convidando o interlocutor a 

participar, prestando atenção no comercial.  

Além disso, pode-se observar a modalização elocutiva na última fala do narrador: 

“Trakinas Gela Boka: o biscoito geladinho, que é a minha cara!”. Em vez de dizer “o biscoito 
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que é a sua cara”, como é comum nos comerciais do produto (esse é o slogan da marca), o 

narrador diz “a minha cara” porque a voz é de uma criança. No final do comercial, o menino 

que estava esquiando e se divertindo no início mostra os pacotes de biscoito e pisca para o 

espectador, dando a impressão de que ele narrava o comercial. Assim, temos a estratégia de 

legitimação. Além disso, a fala do narrador torna-se uma apreciação positiva: “Trakinas Gela 

Boka: o biscoito geladinho, que é a minha cara”. 

Por fim, a lógica argumentativa do comercial pode ser definida como: Se você quer ter 

a sensação geladinha em sua boca, então prove Trakinas Gela Boka, o biscoito geladinho 

que é a sua cara. 

Mais adiante, será possível observar a influência também desse comercial no trabalho 

de um dos grupos: o refrigerante Gela Guela. 

 

O terceiro e último comercial a ser analisado será o dos supermercados Guanabara 

(anexo 6c). Primeiramente, o comercial deve ser observado como um todo, pois os comerciais 

da marca normalmente seguem esse mesmo padrão. O que chama a atenção das pessoas é seu 

jingle que, como diz as crianças, “não sai da cabeça”. 

Nesse comercial, diferentemente dos outros analisados, prevalece o uso do ato 

delocutivo. Tal fato pode ser observado nas afirmações: 

 

Quarta-feira inteligente – Frutas e legumes (escrito na tela). 

Frutas e legumes a preço de custo (escrito na tela). 

Sorteio de um carro toda semana (escrito na tela). 

Quarta-feira inteligente é no Guanabara! Frutas e legumes a preço de custo! (jingle e fala do narrador) 

Sabão em pó Omo Multiação, um quilo, R$ 4,98; sabão em pó Ariel, um quilo, R$ 3,99; sabão em pó 
Surf Toque de Fofo, um quilo, R$ 2,99; amaciante de roupas Baby Soft, dois litros, R$ 2,99; detergente 
Ypê ou Minuano, R$ 0,79; creme dental Close-up triple, R$ 1,09; fraldas Pampers ou Personal, 
pacotão, R$ 10,98. (narrador anuncia os preços enquanto aparece a foto dos produtos). 

 

Segundo Charaudeau (2009, p. 100), as modalidades delocutivas são desvinculadas do 

locutor e do interlocutor; assim, o propósito existe em si mesmo, e “se impõe aos 

interlocutores em seu modo de dizer”. No caso das afirmações apresentadas, tem-se a 

modalidade asserção, que enquanto fenômeno de Enunciação que não depende nem do 

locutor nem do interlocutor, apresenta um “apagamento de vestígios desses dois parceiros nas 

configurações linguísticas” (op. cit., p. 100). 
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Alguns desses exemplos, por sua vez, contribuem para a singularização da marca: “Na 

quarta-feira inteligente, as frutas e os legumes são vendidos a preço de custo”; “O mercado 

faz sorteio de um carro toda semana”. Isso é reforçado por meio do uso de imagens para 

captação do interlocutor. Como o comercial diz que as frutas e legumes estão a preço de 

custo, nele também aparecem duas jovens: uma comendo uma maçã e outra bebendo suco.  

               
 

Apesar de não anunciar necessariamente frutas e legumes (faz anúncio de sabão em 

pó, amaciante, detergente, creme dental e fraldas descartáveis), no fim volta a aparecer a 

imagem das frutas e legumes no fundo, reforçando que é a “Quarta-feira inteligente”, em que 

“as frutas e legumes são vendidos a preço de custo”:       

Ao denominar a promoção como “quarta-feira inteligente”, pode-se também detectar 

uma pressuposição, dizendo que, se o interlocutor é “inteligente”, comprará frutas e legumes 

no supermercado Guanabara às quartas-feiras. 

O ato alocutivo aparecerá somente no fim da 

propaganda, no jingle da marca, por meio de uma interpelação: 

“Guanabara, tudo por você!”. O jingle também representa uma 

pressuposição, causando a identificação do interlocutor como 

destinatário do comercial. 

Utilizando a dedução para encontrar a causalidade, tem-se: Se você é inteligente, 

então compre frutas e legumes às quartas-feiras no Guanabara, pois as frutas e legumes estão 

a preço de custo e você ainda pode concorrer a um sorteio de um carro toda a semana. 

Após a análise de textos trabalhados com os alunos durante o projeto, o próximo passo 

será analisar a produção dos alunos, verificando, assim, se eles entenderam os mecanismos 

persuasivos e de sedução/captação empregados pela publicidade. 
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3.4  Análise de textos produzidos pelos alunos 
 

De acordo com Dolz & Schneuwly (2004, p. 51), um projeto que vise ao trabalho com 

determinado gênero textual deve buscar confrontar os alunos com as práticas de linguagem 

historicamente construídas, para dar-lhes a possibilidade de reconstruí-las e delas se 

apropriarem. Para os autores,  

[o] desenvolvimento das capacidades de linguagem constitui-se, sempre, parcialmente, num 
mecanismo de reprodução, no sentido de que modelos de práticas de linguagem estão disponíveis no 
ambiente social e de que os membros da sociedade que os dominam têm a possibilidade de adotar 
estratégias explícitas para que os aprendizes possam se apropriar deles (op. cit., p. 51). 
 

A noção de capacidades de linguagem, segundo Dolz & Schneuwly (2004, p. 52), está 

relacionada às aptidões requeridas do aprendiz para a produção de dado gênero, em uma 

situação de interação específica: "adaptar-se às caraterísticas do contexto e do referente 

(capacidades de ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) dominar as 

operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades linguístico-discursivas)". 

Ainda tratando de capacidades de linguagem, é possível relacioná-las às competências 

descritas por Charaudeau (2001; tópico 2.1.2 deste trabalho). 

É nessa perspectiva que o trabalho de leitura e de produção textual ganha relevo. Por 

meio da leitura, os alunos entram em contato com determinado gênero, e podem observar os 

aspectos linguístico-discursivos recorrentes. Com relação à importância do trabalho com 

produção textual, Koch (1998b, p. 22) afirma que: 

A produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e, portanto, inserida em 
contextos mais complexos de atividades; trata-se de uma atividade consciente, criativa, que 
compreende o desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de meios adequados à 
realização dos objetivos; isto é, trata-se de uma atividade intencional que o falante, de conformidade 
com as condições sob as quais o texto é produzido, empreende, tentando dar a entender seus 
propósitos ao destinatário através da manifestação verbal; é uma atividade interacional, visto que os 
interactantes, de maneiras diversas, se acham envolvidos na atividade de produção textual. 

 

Dessa forma, é por meio da atividade de produção textual que os alunos se 

"apropriarão" dos mecanismos linguístico-discursivos verificados nas fases de leitura e 

análise linguística, utilizando-os de forma adequada e contextualizada. Assim, após tal 

apropriação, eles não serão mais alvos tão fáceis da máquina publicitária, que todos os dias 

“inunda” suas vidas, incentivando o consumo. 

Quanto à competência de linguagem a ser desenvolvida para executar um projeto de 

comunicação, foram relacionadas aqui as aptidões necessárias a cada subcompetência 

proposta por Charaudeau, baseando-se em Oliveira (2003, p. 47-48), com adaptações: 
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COMPETÊNCIAS APTIDÕES 

SEMIOLINGUÍSTICA 

N
ív

el
 

te
xt

ua
l 

→ para encenar o projeto de comunicação, planejando o texto 
[seja ele oral ou escrito] dentro dos modos de organização do 
discurso; 
→ para utilizar mecanismos de coesão; 
→ para decodificar signos não verbais que complementam os 
verbais que complementam os verbais, o que equivale à 
capacidade do EUc (para utilizar) e do TUi (para perceber): 

• os conteúdos implícitos inferíveis dos explícitos; 
• os aspectos icônicos dos próprios signos verbais; 
• fotos, gráficos, ilustrações, diagramação, etc. (no texto 

escrito); 
• gestos e expressões fisionômicas (na conversação). 

N
ív

el
 

le
xi

ca
l → para adequar as escolhas lexicais ao projeto de comunicação 

(da parte do EUc);  
→ para perceber a intenção por trás do vocabulário escolhido (da 
parte do TUi). 

N
ív

el
 

gr
am

at
ic

al 

→ para aplicar as regras da gramática (não necessariamente 
normativa), que podem ser fonológicas, morfossintáticas, 
semânticas e/ou ortográficas. 

DISCURSIVA 
→ para utilizar estratégias; 
→ para recorrer a relações intertextuais. 

SITUACIONAL 

→ para perceber as circunstâncias da comunicação, a saber: 
• a identidade do sujeito comunicante (EUc) e do sujeito 

interpretante (TUi); 
• a natureza da comunicação (oral ou escrita, mono- ou 

interlocutiva, presencial ou não presencial); 
• os rituais de abordagem; 
• os papéis na comunicação; 
• a conjuntura histórica; 
• a finalidade do intercâmbio, seu propósito e suas 

circunstâncias materiais. 

FRUITIVA  
 (Feres, 2006) 

→ para utilizar mecanismos linguísticos e visuais que visem à 
captação do leitor por meio da emoção (da parte do EUc);  
→ para perceber as sensações provocadas pelas estratégias 
analógicas articuladas na tessitura textual, como também para 
criar um "estado de aceitabilidade favorável" a fim de deixar-se 
afetar interiormente pelo texto (da parte do TUi); 
→ para relacionar elementos por meio de similaridade e suscitar a 
partir daí uma qualidade às vezes "indizível", "não representável", 
mas com certeza sentida, "apresentável" por meio da enunciação. 

                                                                                              
   Quadro 11: Competências de linguagem e aptidões 
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Nessa parte da dissertação, pretende-se analisar os textos produzidos pelos alunos 

durante o projeto envolvendo gêneros do domínio publicitário. Após todo o trabalho realizado 

de leitura e análise linguística de peças publicitárias, os alunos foram convidados a criar um 

novo produto para o mercado; eles pensaram no design das embalagens e elaboraram 

anúncios de revistas e comerciais de TV para divulgar os produtos criados. Os anúncios e 

comerciais foram criados em equipe, de forma que os alunos mais experientes colaborassem 

com os que tivessem mais dificuldade. 

Todos os grupos criaram um anúncio e um comercial para o produto criado. No 

entanto, como corpus de análise desse trabalho foram selecionados cinco anúncios 

relacionados a determinados produtos e cinco comerciais relacionados a produtos diferentes 

dos anteriores. Ainda com relação às produções de texto dos alunos, vale destacar que foi 

possível verificar a instância de produção, a instância do produto, mas quanto à instância de 

recepção, nos limitaremos ao espaço interno-externo, relacionado ao público-alvo, pois não há 

na realidade um público-consumidor (espaço externo-externo). 

 

3.4.1  Anúncios de revistas 
 

Nesse momento, alguns anúncios produzidos pelos alunos serão analisados, de modo a 

verificar se, por meio do projeto pedagógico, eles compreenderam os mecanismos utilizados 

para convencer o público-alvo a adquirir determinado produto.  

 

O primeiro exemplo a ser analisado é um anúncio de Puppy (anexo 7a), um sabonete 

para tirar pulgas e carrapatos. 

No anúncio, o sujeito argumentante seria a empresa fabricante de Puppy; o sujeito 

alvo seriam aqueles que possuem animais de estimação; a proposta sobre o mundo seria uma 

forma de ter o pelo dos animais mais macio, cheiroso e livre de pulgas e carrapatos. 

Outro aspecto seria a lógica argumentativa do anúncio: P (M ) x q → R20, ou seja, “se 

adquirir o produto de tal marca, então terá as qualificações e vantagens que ele oferece”.  

Na imagem, o anunciante quer dizer: se o seu animalzinho tem pulgas ou carrapatos, 

então use Puppy; ora, você quer seu animalzinho com o pelo macio, cheiroso, gostoso, sem 

pulgas nem carrapatos, logo Puppy é ideal pra você.  

                                                           
20 P (Produto) + M (marca) x q (qualidades) = R (resultado) 
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Quanto à organização argumentativa proposta por Monnerat (2003, p. 29), pode-se 

depreender: 

• Tese – seu animal de estimação pode ter pulgas e carrapatos; 

• Proposição – Se você usar Puppy, seu animal de estimação poderá ficar livre das pulgas 
e carrapatos; 

• Ato de Persuasão – Ao utilizar Puppy, além de não sobrar pulgas nem carrapatos, o pelo 
de seu animal ficará mais macio, limpo, cheiroso e gostoso.  

 

Além disso, a utilização de Puppy é colocada como um bem para o animal, já que fará 

que eles se sintam melhor. 

O anunciante utiliza-se da Qualificação e, assim, do Modo Descritivo para 

singularização do produto, ao dizer como ficará o pelo dos animais após utilizá-lo (macio, 

cheiroso, gostoso, livre de pulgas e carrapatos) e ao descrever como os animais se sentirão 

(melhor, mais limpos e cheirosos). A Qualificação é feita por meio da modalização 

delocutiva, que que tanto o locutor quanto o interlocutor apagam-se da enunciação, dando, 

assim, credibilidade ao que é dito. 
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Quanto à modalização, também é possível encontrar no anúncio os atos alocutivo e 

elocutivo. 

No ato alocutivo, o sujeito falante age sobre o interlocutor e impõe seu ponto de vista. 

O segundo texto já começa com uma injunção (“Compre!”) e termina com um 

conselho/sugestão21 (“Cuide bem do seu animalzinho!”). Ainda como ato alocutivo, teríamos 

o uso do pronome possessivo seu (“Seus animais vão adorar”, “Seus animais vão se sentir 

melhor...” e “Cuide bem do seu animalzinho!”), exemplo da modalidade interpelação, em que 

o interlocutor vê-se obrigado a reconhecer-se como alvo do apelo. 

No ato elocutivo, por sua vez, o sujeito falante enuncia seu ponto de vista, sem que o 

interlocutor esteja implicado em sua tomada de posição. A construção exclamativa no final 

(“Yuuuuupiiiiii!”), por sua vez, poderia ser identificada como um ato elocutivo, se a 

tomarmos como uma apreciação favorável ao produto (“Estou feliz porque meu animalzinho 

vai ter todas essas vantagens”). 

A imagem de vários animais em volta de Puppy também é bastante interessante. Tal 

imagem é capaz de despertar a competência fruitiva do interlocutor, pois tem o objetivo de 

sensibilizá-los por meio da imagem de animais "felizes" e "bem cuidados", ou seja, captá-los 

por meio da emoção (patemização), mobilizando sua afetividade. Se o público alvo é o dono 

de animais de estimação, que provavelmente gosta de animais, certamente será tocado pela 

imagem. No entanto, vale ressaltar que a patemização tem profunda relação com as estratégias 

de ordem semântica, visto que o apelo emocional só surtirá efeito se baseado no universo de 

crenças (sistema de valores) de determinada sociedade (CHARAUDEAU, 2007, p. 92). Em 

uma comunidade que utiliza os cães como alimentação, por exemplo, tal imagem não teria o 

mesmo significado. Ainda com relação à utilização da imagem, segundo Monnerat (2003, p. 

60), “a estrutura da mensagem publicitária constrói-se sobre uma argumentação icônico-

linguística”: tanto a mensagem icônica faz parte do texto, quanto a distribuição gráfica das 

palavras faz parte do icônico; por isso, entendemos o anúncio como um todo. 
 

O segundo anúncio a ser analisado é o do sabonete Beleza 

Natural (anexo 7b). No anúncio, o sujeito argumentante seria a 

empresa fabricante do sabonete; o sujeito alvo seria o público 

feminino; a proposta sobre o mundo seria uma forma de deixar a 

pele mais hidratada e sensual. 

                                                           
21 De acordo com Monnerat (2003, p. 26), não se percebe com clareza a distinção entre injunção, conselho e 
sugestão, pois a configuração implícita do enunciado pode dar margem a qualquer das três interpretações. 
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A imagem de flores no sabonete remete o anúncio ao público feminino. Além disso, 

pode-se remeter à ideia de ter a pele “sedosa como uma flor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse anúncio, pode-se observar a modalização alocutiva, pois, por meio do verbo no 

imperativo, o interlocutor é projetado no discurso; há uma injunção/ conselho/sugestão para 

que o interlocutor adquira o produto (“compre o seu também”, “compre o sabonete que deixa 

sua pele hidratada”).  

Além disso, existe um ato elocutivo, quando o locutor declara sua avaliação/ opinião 

sobre o produto: “Eu usei e gostei”. Essa pode ser considerada uma estratégia de legitimação, 

pois o locutor, ao dizer que “usou e gostou”, tenta dar legitimidade ao anúncio e ganhar 

credibilidade para sugerir ao interlocutor que faça o mesmo. No comercial criado pelo grupo, 

várias meninas falam do produto e uma diz no final o slogan do produto (“Eu usei e gostei, 

compre o seu também”), o que confirma isso. 

A singularização do produto, por sua vez, é feita não qualificando o produto, mas 

como ficará a pele após utilizá-lo: “mais sensual”, “hidratada”. 

Assim, é possível inferir a seguinte lógica argumentativa: Se você utilizar o sabonete 

Beleza Natural, então terá a pele hidratada e mais sensual; ora, eu comprei, usei e gostei, 

logo você pode comprar o seu também. 
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O próximo anúncio é do bombom O Caminho da Paixão 

(anexo 7c), parodiando os famosos bombons “Serenata de Amor” e 

“Sonho de Valsa”. Como o nome do bombom é O Caminho da 

Paixão, o grupo utilizou a cor vermelha (que simboliza a paixão) 

para sua embalagem e corações em seu anúncio. A cor pode ser considerada um elemento 

diferenciador na singularização do produto (MONNERAT, 2010, p. 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quanto à modalização, foi amplamente utilizado o ato alocutivo, nas modalidades de 

interpelação (“Se seu relacionamento está sem graça, ofereça esse bombom à pessoa amada e 

ele ajudará a melhorar a sua relação”) e de conselho/injunção/sugestão (“ofereça esse 

bombom à pessoa amada”, “Coma esse bombom e tudo ficará bom”. 

A partir do anúncio, é possível definir a seguinte organização argumentativa: 

• Tese – seu relacionamento pode estar sem graça e ter caído na rotina; 

• Proposição – Se você oferecer O Caminho da Paixão à pessoa amada, então poderá 
melhorar sua relação; 

• Ato de Persuasão – Ao oferecer O Caminho da Paixão à pessoa amada, você poderá 
melhorar sua relação e tudo ficará bom. 

 

A partir daí também se encontra a lógica argumentativa do anúncio: Se você oferecer 

O Caminho da Paixão à pessoa amada, então poderá melhorar sua relação e tudo ficará 

bom. 
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O anúncio seguinte foi criado por um grupo de meninos, 

que utilizaram os nomes de duas marcas esportivas famosas e 

colocaram esses nomes em uma linha de refrigerantes; cada sabor 

era o nome de uma das duas marcas: o refrigerante Fila era o de 

sabor pêssego e o refrigerante Lacoste era o de sabor maçã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mecanismo de convencimento do interlocutor, foi utilizada a técnica de todo 

mundo (se todos estão fazendo, então vamos fazer também): “O novo refrigerante FILA sabor 

pêssego está o maior sucesso na Escola Municipal Vera Lúcia Machado”, ou seja, se todos da 

escola estão comprando, vamos comprar também; “LACOSTE sabor maçã já é o maior 

sucesso do mundo”, ou seja, se o mundo todo está comprando, vamos comprar também; 

“Você não pode ficar de fora dessa mania!”. 
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Outra estratégia de convencimento é a modalização alocutiva, que aparece nas 

modalidades de interpelação (“Só um gole e você fica legal”, “Você não pode ficar de fora 

dessa mania!”), de injunção/sugestão (“Compre já nos mercados”) e de conselho/sugestão 

(“Você não pode ficar de fora dessa mania!”), este último numa configuração implícita. 

Como slogan do produto, os alunos colocaram: “Os novos sabores do verão!”. Desse 

modo, seria possível como organização argumentativa: 

• Tese – Estamos no verão, faz calor e você vai sentir sede; 

• Proposição – Se você quer novos sabores e ficar legal nesse verão, então experimente 
os refrigerantes Fila, de pêssego, e Lacoste, de maçã; 

• Ato de Persuasão – Todos na escola já estão tomando Fila, todos no mundo já estão 
tomando Lacoste e você não pode ficar de fora dessa mania. 
 

Apesar de os alunos demonstrarem que reconheceram as técnicas de persuasão, nesse 

anúncio, é possível observar o quanto eles estão envolvidos pela máquina midiática, visto que 

utilizaram em seus produtos nomes de marcas estrangeiras voltadas para a classe dominante. 

 

Por fim, será analisado o comercial do suco Guarani, feito de guaraná misturado com 

açaí. Nesse anúncio, a estratégia mais utilizada para convencimento do público-alvo foi a 

singularização do produto.   
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A singularização foi feita de diversas maneiras. Ela pode ser observada por meio: 

• da valorização da mensagem icônica, mostrando a embalagem do produto;  

• da projeção da marca acima das outras semelhantes, por meio de inferência (“é o melhor 
suco do Brasil”); ou seja, há um discurso superlativo, nascido da instância concorrência;  

• da Qualificação (“melhor suco do Brasil”, “gosto maravilhoso”, “feito de guaraná 
misturado com açaí”). 

 

Na frase “Compre nas melhores lojas”, pode-se observar a utilização da modalização 

alocutiva, na modalidade injunção/sugestão. 

Com relação a este produto, somente seu anúncio está sendo analisado. No entanto, 

vale destacar que, ao elaborar o comercial, o grupo criou 

um jingle que ficou famoso na escola. Todos cantavam e 

faziam a coreografia da música. O jingle dizia: 

♫ Guarani 
 Guaraná com açaí 
 Guarani 
 Guaraná com açaí (oi-é!) 
 O melhor suco do Brasil... ♫ 

 

Foi muito interessante, pois assim como os alunos falaram das músicas dos comerciais 

de supermercados que “não saem da cabeça”, o jingle criado pelo grupo fez o maior sucesso, 

tornando o trabalho deles conhecido por todos. 

Enfim, como lógica argumentativa do suco Guarani, pode-se depreender: Se você 

quer sentir um gosto maravilhoso de guaraná com açaí, então prove Guarani, pois ele é o 

melhor suco do Brasil. 

A partir da análise dos anúncios apresentados, é possível verificar como os alunos se 

apropriaram das estratégias observadas nos anúncios trabalhados. A seguir, outras produções 

dos alunos serão avaliadas, sendo que referentes a outro gênero do domínio publicitário, com 

suas caraterísticas peculiares. 
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3.4.2  Comerciais de TV 
 

 

Da produção dos alunos foram selecionados cinco comerciais de televisão. Da mesma 

forma que nos anúncios, o objetivo é verificar se os mecanismos de persuasão/sedução foram 

bem compreendidos e, consequentemente, aplicados.  

 

O primeiro comercial a ser analisado é o que apresenta um desodorante, ao qual os 

alunos deram o nome de HXB (anexo 8a): 
  

Cena 1: Três meninos estão conversando e passa uma menina fazendo cara feia, como 
se estivesse sentindo um mau odor. Ela passa perto de um dos meninos, 
“franze” o nariz e diz: “Hum...”, numa entonação mostrando que ele está com 
um cheiro ruim. 

Cena 2: O menino com “mau cheiro” da cena anterior passa o desodorante HXB. 

Cena 3: Os três meninos estão conversando novamente e a mesma menina passa. Dessa 
vez, ela diz: “Hum, que cheirinho bom! Hum...”. 

Cena 4: O anunciante diz: “Se você tem ‘cecê’, use HXB, o melhor pra você”. 

Jingle no final: ♫ HXB, o melhor pra você! ♫ 

 

Com relação à lógica argumentativa [P (M ) x q → R], o anunciante quer dizer: se 

você tem "cecê" 22, então use HXB; ora, se você quer ficar cheiroso e atrair as meninas, logo 

HXB é o melhor pra você. 

A própria fala do anunciante já revela em si a lógica argumentativa: Se você tem 

"cecê", (então) use HBX, (pois) é o melhor pra você. 

No anúncio, o sujeito argumentante seria a empresa fabricante de HXB (EUc 

publicista, pertencente ao espaço externo-externo), na voz do menino que apresenta o produto 

no final (EUe anunciante, pertencente ao espaço externo-interno); o sujeito alvo seriam 

aqueles que têm mau cheiro ou simplesmente querem ficar mais cheirosos para atrair as 

meninas (TUd, idealizado pelo EUc, pertencente ao espaço interno-externo); a proposta sobre 

o mundo seria uma forma de acabar com o mau-cheiro e ainda atrair as garotas (ELE-x). 

Quanto à organização argumentativa, por meio desses detalhes, pode-se inferir: 

• Tese – você pode ter "cecê"; 

• Proposição – Se você usar HXB, você ficará cheiroso; 

• Ato de Persuasão – Ao utilizar HXB, além de ficar mais cheiroso, ainda poderá atrair 
garotas bonitas. 

 

                                                           
22 Palavra utilizada popularmente, para referir-se ao cheiro desagradável proveniente do suor, principalmente nas 
axilas. 
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Quanto à modalização, é possível encontrar atos alocutivos e elocutivos. 

Quanto aos atos alocutivos, há uma interpelação na cena 4 e no jingle, pois o uso do 

pronome você faz com que o sujeito interpretante se identifique com a imagem de 

destinatário. Além do mais, existe uma injunção/conselho/sugestão, quando diz ao 

interlocutor: “Se você tem ‘cecê’, use HXB”.  

Nas cenas 1 e 3, como atos elocutivos, podemos destacar duas apreciações, feitas pela 

menina. A primeira é desfavorável, pois o “Hum...” denota mau cheiro. A segunda, por outro 

lado, após o menino usar o desodorante HXB, é favorável, pois ela diz: “Hum, que cheirinho 

bom! Hum...”. Essa tomada de posição apreciativa coloca o destinatário na posição de 

testemunha e, por meio da imagem eufórica do enunciador na cena 3, ele se identifica com o 

produto. 

Além disso, a utilização do termo "cecê" 23, por ser menos formal, aproxima o 

anunciante do público alvo. Isso revela um pouco da ideologia da classe dominante, pois 

quem teria mau cheiro normalmente seria a classe menos abastada, que precisa trabalhar 

debaixo do sol, anda de ônibus lotado, em vez de ficar no "ar-condicionado". 

 

O segundo comercial a ser explorado é de um energético, feito de “ostras” e “peixe 

palhaço”, como dizia seu anúncio, denominado pelos alunos Frutos do Mar (anexo 8b): 

 

Cena 1: Há dois meninos na cena. Um deles está bebendo o energético e diz para o outro: 
“Hum... Isso é bom demais, cara!”. 

Cena 2: Duas meninas, anunciando o produto: 

Menina 1 – Frutos do Mar, uma refrescância só! Você poderá viver seus momentos 
bons. Compre! Você vai ficar tão feliz, você vai ficar maluquinho, vai ficar agitado. 
Compre frutos do mar! 

Menina 2 – O telefone é 261048. Compre! 

Jingle: ♫ Frutos do Mar! ♫ 

 
 

Pode-se observar nesse comercial a Modalização alocutiva e também a elocutiva. 

                                                           
23 Um fato interessante com relação ao vocábulo "cecê" é a sua origem. De acordo com Moreno (Blog Sua 
língua, acesso em 27/10/2010), o termo surgiu em uma campanha publicitária do sabonete Lifebuoy. Segundo o 
professor, esse sabonete entrou no Brasil após o fim da 2ª Guerra e, por uma década, foi o campeão de vendas 
nos EUA, apoiado por uma agressiva campanha publicitária que exaltava a sua capacidade insuperável de 
combater o "grande inimigo do sucesso pessoal": o B.O. – sigla para body odor, “cheiro do corpo”. O produto foi 
lançado no Brasil com a mesma estratégia publicitária. Assim, os tradutores passaram B.O. para C.C., com o 
mesmo sentido de “cheiro do corpo” (ver anexo 9). A sigla ficou tão popular que, nos anos 80 (segundo a 
datação de Houaiss), transformou-se no vocábulo cecê, pelo mesmo processo de lexicalização que transformou 
LP em elepê. Dessa forma, tem-se aí um belo exemplo da força das campanhas publicitárias e sua influência em 
nossa cultura. 
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Assim como no comercial do desodorante, como ato alocutivo, encontra-se a 

modalidade interpelação por meio do uso do pronome você, esperando que o interlocutor se 

reconheça na identificação (“Você poderá viver seus momentos bons. Compre! Você vai ficar 

tão feliz, você vai ficar maluquinho, vai ficar agitado”). Pode-se também identificar a 

modalidade injunção (“Compre!”, “Compre frutos do Mar!”) e a sugestão/conselho (“Você 

poderá viver seus momentos bons”, ou seja, Viva momentos bons). 

Como ato elocutivo, detecta-se mais uma vez a modalidade apreciação favorável, logo 

no início do comercial, quando o menino diz: “Hum... Isso é bom demais”. 

A singularização do produto é feita por meio de sua Qualificação (“bom demais”, 

“refrescante”), e também da descrição de como ficará o cliente ao beber o energético: “tão 

feliz”, “maluquinho”, “agitado”. Nesse caso, tanto o advérbio “tão” e o diminutivo 

“maluquinho” têm a função de intensificação do adjetivo. Pode-se dizer também que o 

adjetivo “maluquinho” teria duplo sentido: você vai ficar “maluquinho” (agitado) e você vai 

ficar “maluquinho” por Frutos do Mar.  

Um fato interessante é que no comercial, as meninas que fazem o anúncio falam 

rápido, como se tivessem tomado o energético. Além disso, no início, um menino prova o 

produto e diz: “Isso é bom demais, cara!”, tentando dar credibilidade ao que está sendo 

anunciado. 

Quanto à organização argumentativa, por meio desses detalhes, pode-se inferir: 

• Tese – você quer viver momentos bons; 

• Proposição – Se você comprar Frutos do Mar, você ficará muito feliz, maluquinho e 
agitado; 

• Ato de Persuasão – Ao beber Frutos do Mar, além de sentir feliz, maluquinho e agitado, 
você também sentirá “uma refrescância só”. 

 

Dessa forma, com relação à lógica argumentativa [P (M ) x q → R], é possível inferir 

que: se quer viver momentos bons, então beba Frutos do Mar, pois é bom demais, refrescante 

e vai lhe deixar “maluquinho”, “agitado” e “muito feliz”. 

 

O próximo comercial apresenta o refrigerante Gela Guela (anexo 8c). Um fato 

interessante ocorreu na escolha do nome do produto. Quando foi perguntado ao grupo se eles 

sabiam que a palavra “goela” era escrita com a letra “O”, um dos alunos respondeu: “não 

professora, queremos assim mesmo, com ‘U’. Esse refrigerante é para o ‘povão’”.  
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Nesse momento, eles demonstraram que reconhecem que, para atingir o público-alvo, 

a apresentação do produto, seu comercial e inclusive sua linguagem, deve estar de acordo com 

tal público. Os alunos decidiram escrever o nome do produto com “U”, já que, segundo 

estereótipos da sociedade, as pessoas da classe popular escrevem “errado”. No caso da palavra 

“goela”, foneticamente, o “O” dessa palavra é uma semivogal, sendo, assim, pronunciado 

como “U” até por falantes cultos da língua; então, na fala, realmente a palavra é pronunciada 

dessa forma indiscriminadamente; o que tentaram fazer é não causar estranhamento, 

escrevendo a palavra de forma que fosse identificada imediatamente. Mas o que dizer a eles, 

se é possível encontrar no mercado vários exemplos desse tipo, como, por exemplo, uma linha 

de refrigerantes chamada “Flexa”, com o nome escrito com “X” e “Maizena”, escrito com “Z” 

(maisena = amido de milho)?  

É possível ver na criação do produto a influência do comercial “Trakinas Gela Boka” 

(que também tem a palavra boca escrita com "k", de Trakinas), já que o refrigerante “gela a 

goela”. Sendo que, diferentemente do comercial do biscoito, que escolheu o Polo Norte para 

cenário, os alunos escolheram um lugar bem quente. O resultado final do comercial ficou da 

seguinte maneira:  
 

 

Cena 1: Duas meninas, debaixo do sol, se abanando, como se estivesse muito quente. Elas 
começam a conversar: 

Menina 1 – Ai, ‘tá muito calor! 

Menina 2 – Meu Deus, esse Rio de Janeiro é o mais quente do mundo! 

Cena 2: De repente, chega um menino bebendo um refrigerante de laranja e diz: “Aahhhh!”, 
como se estivesse bebendo algo refrescante. 

Menina 2 – Ué, você não está com calor? 

Menino – Não, porque eu tenho GELA GUELA! (mostra o refrigerante para a câmera). 

Cena 3: Uma outra menina, com o refrigerante na mão, faz o anúncio: 

Menina 3 – Se você está com calor, a solução é: GELA GUELA! 

                   O melhor produto, feito de suco de laranja natural. 

                   GELA GUELA – a sensação do verão! 

 

Verifica-se na primeira cena a utilização da Modalização delocutiva, na modalidade 

asserção, pois tanto o locutor quanto o interlocutor apagam-se na enunciação: “[es]tá muito 

calor”, “esse Rio de Janeiro é o [lugar] mais quente do mundo”. O objetivo do uso dessa 

modalidade é reforçar a qualificação do produto como “refrescante” (o que será dito logo 

depois), capaz de refrescar um calor tão grande quanto o que faz no Rio de Janeiro.  
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Para mostrar como o estado brasileiro é quente, são utilizados: o advérbio de 

intensidade muito (“[es]tá muito calor”); o superlativo relativo de superioridade, com relação 

aos outros lugares do mundo (“esse Rio de Janeiro é o [lugar] mais quente do mundo”); 

interjeições, que têm por objetivo exprimir sensações e emoções (“Ai”, “Meus Deus”). Além 

disso, os elementos não verbais ajudam na construção da cena: foi escolhido como cenário 

uma parte do pátio que não é coberta, perto de um pequeno jardim, onde o Sol estava bem 

forte, e as meninas se abanavam enquanto falavam. 

Na cena 2, o uso da Modalização elocutiva é que ganha relevo. O principal objetivo é 

dar credibilidade à propaganda, mostrando como o produto é bom. Primeiramente, pode-se 

depreender a utilização da modalidade apreciação favorável, quando o menino chega e diz: 

“Aahhhh!”. Como foi dito anteriormente, essa tomada de posição apreciativa coloca o 

destinatário na posição de testemunha. Em seguida, as meninas perguntam: “Ué, você não 

está com calor?”, pois a atitude dele contrasta com tudo o que elas estavam dizendo. Mais 

uma vez, o menino coloca-se como testemunha, utilizando a modalidade declaração/ 

afirmação. De acordo com Charaudeau (2009, p. 98), na afirmação, o locutor declara como 

verdadeiro um saber que ele supõe que o interlocutor não tenha ciência atribuindo a si, com 

isso, uma posição de autoridade. 

Na fala das meninas “Ué, você não está com calor?”, pode-se observar a Modalização 

alocutiva, pois, além da interpelação por meio do pronome você, a categoria interrogação foi 

utilizada. Segundo Charaudeau (2009, p. 86, 90), nessa categoria, o locutor se coloca em 

posição de inferioridade em relação ao interlocutor: o locutor estabelece uma informação a 

adquirir, pede ao interlocutor para dizer o que sabe, revela sua ignorância com relação ao que 

pergunta e impõe ao interlocutor o papel de interrogado; o interlocutor, por sua vez, vê-se na 

obrigação de responder alguma coisa sobre tal questionamento, e pressupõe-se que ele tenha 

competência para fazê-lo. Dessa forma, a Modalização elocutiva ganha destaque, pois é a 

informação dada pelo interlocutor que interessa: “eu não sinto calor porque eu tenho Gela 

Guela”. 

Já na cena 3, a Modalização alocutiva é que se sobressai. A aluna, com o refrigerante 

na mão, dirige-se ao público-alvo, utilizando, assim, a modalidade interpelação: “Se você está 

com calor, a solução é: Gela Guela!”. Essa frase também pode ser interpretada como um 

conselho/sugestão. Por fim, além da refrescância, outros atributos do refrigerante são 

descritos, contribuindo para sua singularização: “melhor produto”, “feito de suco de laranja 

natural”, “a sensação do verão”.  
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Esse foi um dos comerciais mais apreciados pelos alunos. Ao dizer que o produto é a 

“sensação do verão”, também está sendo utilizada a “técnica de todo mundo”, ou seja, “todos 

estão bebendo, então beba Gela Guela também”. 

Enfim, pode-se dizer que a argumentação seria organizada da seguinte forma: 

• Tese – faz muito calor no Rio de Janeiro; 

• Proposição – Se você está com calor, a solução é Gela Guela; 

• Ato de Persuasão – Se você está com calor, beba Gela Guela, pois é o melhor produto, 
feito com suco de laranja natural e é a nova sensação do verão. 

 

Logo, é possível definir como público-alvo do anúncio os moradores do Rio de 

Janeiro; como lógica argumentativa, pode-se inferir: se quer se refrescar nesse verão, então 

beba Gela Guela, pois é o melhor produto, feito com suco de laranja natural e é a nova 

sensação do verão. 

 

O vídeo seguinte apresenta um hidratante chamado Sprash (anexo 8d). O nome 

“Sprash” (as alunas liam o nome com “R” retroflexo, como se estivessem falando inglês) seria 

uma variação de “Splash!”, onomatopeia para mergulho, como se algo estivesse caindo na 

água. Tal nome seria, portanto, adequado para um hidratante, dando a ideia de que a pessoa, 

ao usar o produto, ficará com a sensação de ter “dado um mergulho”. 

No comercial, o produto é apresentado da seguinte maneira: 

 

Cena 1: Uma menina loira, com a embalagem do produto da mão, fala: 

Menina loira – SPRASH: é um produto líquido, que pode ser utilizado após o banho, 
para deixar a pele macia e sedosa para sempre. Serve para a pele da 
loira... 

Menina ruiva – ...da ruiva... 

Menina morena – ...e da morena... 

As três meninas – SPRASH: pele macia e sedosa como nunca! 
 

Como o grupo era composto por três meninas, uma loira, uma ruiva e uma morena, 

elas aproveitaram esse detalhe no comercial do produto. Ao dizer que o produto serve para a 

pele da loira, da ruiva e da morena, as alunas estão utilizando a estratégia de pressuposição, 

criando uma imagem de destinatário da qual o interlocutor não possa fugir.  

Nessa propaganda, é possível encontrar a Modalização delocutiva, pois tanto o locutor 

quanto o interlocutor apagam-se na enunciação.  Todo o comercial é construído em cima da 
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singularização do produto, feita por meio do Modo Descritivo e de sua Qualificação: “é um 

produto líquido, que pode ser utilizado após o banho, para deixar a pele macia e sedosa para 

sempre. Serve para a pele da loira, da ruiva e da morena”. Ao dizer que serve para deixar a 

pele “macia e sedosa para sempre”, tenta-se projetar a marca acima das outras semelhantes. 

No fim do comercial, as meninas dizem o slogan do produto, que também aparece 

escrito: “Sprash – pele macia e sedosa como nunca”. A partir do slogan, é possível 

depreender a lógica argumentativa da propaganda, que se encontra em sua configuração 

implícita: se quer sua pele macia e sedosa como nunca, então use Sprash, pois ele serve para 

todo o tipo de pele. 

 

A última produção dos alunos a ser analisada é o comercial das fraldas Mundo 

Brilhante: 
 

 

Cena 1: Duas meninas, seguram bonecas como se fossem mães com seus 
bebês. A Menina 1 segura o “bebê” no colo, enquanto a Menina 2 finge estar 
dando banho no “bebê”. 

Menina 2 – Poxa, a fralda da minha filha não está durando. Eu 
“troco ela” várias vezes na madrugada... e eu não enxergo nada no 
escuro! 

Menina 1 – Ué, você não usa as fraldas MUNDO BRILHANTE? 

Menina 2 – Não... 

Menina 1 – Elas são mais econômicas, duram 23 horas e brilham no escuro. Você quer uma para 
testar? 

Menina 2 – Claro!  (Pega a fralda que a Menina 1 dá) Obrigada!  

A Menina 2  coloca a fralda na boneca e, enquanto isso, fala: 

Menina 2 – Minha filha é tão calma, sabe... Mas as fraldas, não duram (termina de colocar a fralda e 
põe a boneca no colo) Vamos ver se essa vai durar. Obrigada! 

Menina 1 – De nada! 
 

Cena 2: Aparecem outras duas meninas. Uma segura uma boneca usando a fralda “Mundo Brilhante”; a outra 
segura o pacote de fraldas, enquanto fala: 

Menina 3 – Fraldas econômicas MUNDO BRILHANTE... Seu bebê vai amar e nunca vai deixar de 
usar. Duram 23 horas e ainda brilham no escuro. Fraldas econômicas MUNDO BRILHANTE: a melhor 
fralda do bairro! 

 

A câmera foca na menina com a boneca. Aparece a legenda: “A única que brilha 
no escuro!” 

 

Esse comercial foi claramente influenciado pelo comercial das fraldas Turma da 

Mônica, analisado anteriormente. Ao utilizar mães com bebês conversando sobre as fraldas, 
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foram utilizadas as estratégias de credibilidade e legitimação, ou seja, há um apelo à 

autoridade (a mãe) para falar de um produto para bebês. Assim como no comercial das fraldas 

Turma da Mônica, em que aparecem apreciações positivas e negativas feitas pelos bebês, no 

comercial de Mundo Brilhante a apreciação das fraldas é feita pelas mães. 

Na primeira fala, pode-se encontrar a Modalização elocutiva, na modalidade avaliação 

(opinião/apreciação): “Poxa, a fralda da minha filha não está durando. Eu ‘troco ela’ várias 

vezes na madrugada... e eu não enxergo nada no escuro!”. Assim, a mãe faz uma apreciação 

negativa das fraldas que ela vinha usando até então em sua filha e ainda aponta uma 

dificuldade: o fato de não enxergar nada quando troca sua filha à noite, no escuro. Em tal fala 

também é possível identificar a descrição narrativa, um dos procedimentos discursivos da 

encenação argumentativa. A descrição narrativa tenta produzir um efeito de exemplificação, 

descrevendo um fato para reforçar uma prova ou para produzi-la (nesse caso, o fato que as 

fraldas Mundo Brilhante são melhores porque duram mais e brilham no escuro). 

Em seguida, a outra mãe questiona se ela não usa as fraldas Mundo Brilhante: “Ué, 

você não usa as fraldas MUNDO BRILHANTE?”. Ao iniciar a frase com a interjeição “ué”, a 

mãe demonstra espanto, admiração, pelo fato de a outra não conhecer a nova marca de 

fraldas; isso também já traz a ideia de que essa fralda é superior às outras. Nessa frase, ainda é 

possível encontrar a Modalização alocutiva de interpelação, por meio do uso do pronome 

“você”; nesse caso, a pergunta feita à outra mãe também poderia ter sido direcionada ao 

público, chamando a atenção dos espectadores para a fralda. 

Quando a primeira “mãe” responde que não conhece as fraldas Mundo Brilhante, a 

outra “mãe” apresenta então as características do produto, por meio da Qualificação e da 

descrição, o que contribui para sua singularização: “Elas são mais econômicas, duram 23 

horas e brilham no escuro”. Duas dessas características vão ao encontro das dificuldades 

apresentadas anteriormente: o fato de durarem 23 horas, seria uma solução para a fala “A 

fralda da minha filha não está durando. Eu ‘troco ela’ várias vezes na madrugada”; o fato de 

brilharem no escuro, por sua vez, seria uma solução para a fala “eu não enxergo nada no 

escuro”. Além disso, é apresentada uma vantagem extra, sempre desejada pelos 

consumidores: o fato de serem “mais econômicas”. Na sequência, a segunda “mãe” oferece 

uma fralda Mundo Brilhante à primeira para testar, e esta aceita. 

Na próxima cena, uma menina apresenta as características da fralda, por meio do 

modo Descritivo e da Qualificação, reforçando, assim, sua singularização: “econômicas”, 

“Duram 23 horas”, “brilham no escuro”, “a melhor fralda do bairro”. Quando diz que a 
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Mundo Brilhante é “a melhor fralda do bairro”, tenta-se também projetar a marca do produto 

acima das outras semelhantes. Nesse trecho, ainda é possível encontrar a Modalização 

alocutiva de interpelação, pois a fala é direcionada ao interlocutor: “Seu bebê vai amar e 

nunca vai deixar de usar”. 

Durante a gravação da cena, as alunas tiveram uma ideia interessante: uma delas ficou 

embaixo da mesa com uma lanterna ligada, direcionada para a fralda; assim que a fala 

terminou, a luz foi apagada e, com isso, a fralda apareceu. Na edição, foi reforçada a ideia de 

que a fralda brilha no escuro, por meio da legenda: “A única que brilha no escuro!”, mais um 

detalhe que contribui para sua singularização. O uso da definitivização (“a única”), da palavra 

“única” e os elementos não verbais (a fralda “brilhar” quando a luz apaga) são os mecanismos 

utilizados para isso. 

A partir dessas informações, a organização argumentativa poderia ser estruturada da 

seguinte forma: 

• Tese – as fraldas normais não duram e é difícil trocar fraldas no escuro; 

• Proposição – Se você quer que as fraldas de seu bebê durem mais e não enxerga nada no 
escuro, então compre as fraldas Mundo Brilhante; 

• Ato de Persuasão – Compre as fraldas Mundo Brilhante, pois elas são mais econômicas, 
duram 23 horas, brilham no escuro e são “a melhor fralda do bairro”. 

 

Da mesma forma, a lógica argumentativa, poderia ser definida como: se você quer que 

as fraldas de seu bebê durem mais e não enxerga nada no escuro, então compre as fraldas 

Mundo Brilhante, pois elas são mais econômicas, duram 23 horas e ainda brilham no escuro. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

We can only understand what advertisements mean by finding out how they mean, and 
analysing the way in which they work 24. (WILLIANSON, 1978, p. 17) 

 

O presente trabalho, sob o olhar da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso 

(Charaudeau, 1992; 2009), pretendeu comprovar como é viável a proposição de atividades 

pedagógicas para o desenvolvimento da competência de linguagem (Charaudeau, 2001) dos 

alunos, mais especificamente no que tange ao estudo da argumentação, desde as séries iniciais 

do Ensino Fundamental. 

O projeto desenvolvido com os alunos mobilizou-os grandemente, e até os alunos 

considerados anteriormente como apresentando um desenvolvimento não muito satisfatório 

participaram ativamente, interagindo com os colegas, lendo e produzindo no grupo. De acordo 

com Azeredo (2007, p. 28): 

É produzindo e interpretando textos que aprendemos uma língua, pois não aprendemos apenas 
os significados das palavras e as regras de sua combinação em frases. Aprendemos, sobretudo, 
a integrá-las em textos socialmente situados e interativamente relevantes. Portanto, todo o 
processo de ensino/aprendizagem da língua consiste, necessariamente, em ensinar/aprender a 
lidar com textos, produzindo-os, atribuindo-lhes sentido, observando como estão construídos e 
refletindo sobre a relação entre essa construção e sua relevância contextual e funcionalidade. 

 

Dessa forma, ao propor um trabalho com gêneros do domínio publicitário, almejava-se 

que os alunos percebessem a função social de tais textos e também observassem os 

mecanismos linguístico-discursivos utilizados com o intuito de persuadir/seduzir o 

interlocutor. Durante a fase de produção, pretendia-se verificar se tais mecanismos foram 

compreendidos e apreendidos pelos alunos.  

Voltando ao Quadro 11, da página 115, referente às “Competências de Linguagem e 

aptidões”, surge a questão: será que realmente os alunos desse nível escolar demonstraram ter 

desenvolvido sua competência de linguagem com relação à argumentação, como foi proposto 

inicialmente? 

A competência situacional é uma das mais importantes, porém ainda é uma das menos 

trabalhadas em sala de aula. Contudo, se, para que o trabalho de leitura e produção faça 

sentido para os alunos, a proposta é trabalhar textos de acordo com sua função social, esse é 

um aspecto que não pode ser deixado de lado. Durante o projeto, procurou-se mostrar aos 

                                                           
24 “Só podemos compreender o que as propagandas significam ao descobrir como elas significam, e analisando o 
modo como elas funcionam” (Tradução nossa) 
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alunos que, ao produzir um texto, eles devem estar atentos às circunstâncias que envolvem o 

ato comunicativo: quem é meu interlocutor? Qual a natureza da comunicação? Qual a 

finalidade do texto? Quais as circunstâncias materiais da troca? 

Dessa maneira, os alunos demonstraram em seus trabalhos que sabiam quem eram os 

principais destinatários de seus textos (Puppy – donos de aninais de estimação; Beleza 

Natural e Sprash – o público feminino; Bombom, o Caminho da Paixão – pessoas 

apaixonadas; Guarani, Fila e Lacoste, Gela Guela – pessoas que gostam de refrigerante; 

Frutos do Mar – pessoas que precisam de mais energia; Mundo Brilhante – mães de bebês; 

HXB – pessoas que têm “cecê”) e preocupavam-se com isso, adequando aspectos verbais e 

não verbais a seus interlocutores. Além disso, sabiam que a natureza da comunicação, nos 

anúncios, era escrita; nos comerciais, a concepção era escrita, mas o meio de recepção era 

oral. Ambos os textos eram não presenciais, ou seja, locutor e interlocutor não se 

encontrariam diretamente, devendo o produtor, então, tornar seu texto o mais claro possível. 

Quanto ao propósito (do que se trata?), os alunos, desde a elaboração do roteiro para criação 

do produto, foram levados a pensar sobre suas características: como seria, para que servia, 

qual nome teria, etc.; com relação à finalidade da troca (estou aqui para dizer o quê?), os 

alunos também mostraram em seus trabalhos que planejaram a forma como iriam apresentá-lo 

e tinham noção do que iriam dizer. 

Quanto à competência discursiva, nos trabalhos desenvolvidos foi possível detectar as 

estratégias de singularização, pressuposição, legitimação, credibilidade e captação, próprias 

do Modo argumentativo, utilizadas com o objetivo de convencer o interlocutor a adquirir o 

produto; também foi possível depreender a lógica argumentativa de cada anúncio e comercial. 

Os alunos utilizaram também o Modo descritivo e a Qualificação, para singularização do 

produto, com o mesmo objetivo de sedução/persuasão; o Modo Narrativo, ao contar um fato 

testemunhando uma experiência, para exemplificação e fortalecimento dos argumentos (no 

caso, por exemplo, do depoimento da “mãe” no comercial das fraldas Mundo Brilhante); e, 

em todo o momento, o Modo Enunciativo, que perpassa todos os outros Modos de 

organização do discurso (estratégias de ordem enunciva). 

Além disso, para atingir seu público alvo, tiveram que utilizar conhecimentos 

supostamente compartilhados (estratégias de ordem semântica), como, por exemplo: ao 

anunciar fraldas Mundo Brilhante brilham no escuro, sabe-se que as mães têm de trocar as 

fraldas de seu bebê durante a noite; ao dizer que o sabonete Puppy tira pulgas e carrapatos e 
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deixa o pelo macio, sabe-se que os animais costumam ter pulgas e carrapatos e, ao utilizar 

produtos para tirá-los, normalmente o pelo fica mais ressecado. 

Ainda com relação à competência discursiva, os alunos fizeram uso do jogo de 

modalização do discurso (estratégias de ordem enunciativa). No material dos alunos, foi 

possível perceber que, quanto à Modalização, predominou nos anúncios e comerciais o ato 

alocutivo, nas modalidades interpelação, injunção e conselho/sugestão, e o ato delocutivo, na 

modalidade asserção, com o objetivo de descrever o produto por meio da Qualificação. Em 

alguns deles, porém, apareceu também o ato elocutivo, quando o locutor pretendia utilizar as 

estratégias de credibilidade e legitimação, dizendo que utilizou o produto (“Eu usei e gostei, 

compre o seu também”), ou quando fazia uma apreciação positiva ou negativa do mesmo 

(“Hum... Isso é bom demais, cara!”).  

Quanto à competência semiolinguística, a seleção lexical foi adequada aos objetivos 

do projeto de comunicação, como pôde ser observado nos comerciais de HXB e Gela Guela. 

Como foi dito anteriormente, os modos de organização do discurso também foram usados 

satisfatoriamente. A utilização de signos não verbais, complementando os verbais também foi 

explorada, como a fralda “brilhando” no fim do comercial de “Mundo Brilhante”, os 

animaizinhos “felizes” e “bem cuidados” em volta de Puppy no anúncio do sabonete, a cor 

vermelha no bombom O caminho da Paixão e as expressões faciais e gestos da menina de 

HBX, mostrando que gostou ou não gostou do cheiro do menino. Como conteúdos inferíveis 

dos explícitos, tem-se como maior exemplo a lógica argumentativa presente nos anúncios e 

comerciais, já que, nas palavras do próprio Charaudeau (2009, p. 204), "o aspecto 

argumentativo de um discurso encontra-se frequentemente no que está implícito". Por fim, 

para tudo isso, tiveram que aplicar as regras da gramática (mesmo que não fosse a normativa, 

quando o texto era oral), de modo a fazerem-se entendidos e tornarem seus textos coesos e 

coerentes. 

Quanto à competência fruitiva, por sua vez, foi possível encontrar a utilização de 

mecanismos linguísticos e visuais para captar o leitor por meio da emoção, como na figura de 

animais utilizada no anúncio de Puppy, a utilização de “coraçõezinhos” no anúncio do 

bombom O Caminho da Paixão, nas imagens de mães segurando e abraçando seus bebês no 

comercial de Mundo Brilhante e na utilização de interjeições como “Ai”, “Meu Deus”, 

quando as meninas de Gela Guela diziam que fazia muito calor.  
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Desse modo, pode-se perceber que as escolhas feitas pelos alunos não foram 

aleatórias, assim como não são nossas escolhas num ato real de troca linguageira. Tais 

escolhas são feitas a partir das intenções do falante e do contexto em que ele está inserido, e 

dependem também de quem seja o interlocutor. Isso só foi possível porque foram escolhidos 

determinados gêneros textuais (anúncio e comercial) para desenvolver a argumentação. Não 

faria sentido se a argumentação fosse trabalhada com os alunos nos moldes da clássica 

tipologia: narração, descrição e argumentação, enfocando apenas os aspectos estruturais 

desses modos de organização, como era (e ainda é) trabalhado nas aulas de Língua 

Portuguesa.  

Ao abordar diferentes gêneros textuais no ensino, podemos ir além da proposta dos 

PCNs. Dessa forma, é preciso organizar o planejamento pedagógico de forma que o aluno 

possa vivenciar as diferentes modalidades de leitura e produção: ler e escrever para informar-

se, estudar, revisar o que produz, para resolver problemas do cotidiano, para divertir-se, 

enfim, para agir no mundo. Por conseguinte, a leitura e a produção de textos na escola não 

deve ser algo enfadonho, que bloqueie o processo criativo na expressão do aluno; a mediação 

e postura do professor tornam-se, então, fundamentais nesse processo. 

A argumentação está presente nas mais variadas situações do nosso dia a dia. Apesar 

de ser uma linguagem complexa, como foi dito anteriormente, nossos alunos estão envolvidos 

nessa complexidade e, mesmo que não seja conscientemente intencional, fazem uso de 

mecanismos de persuasão frequentemente. Por isso, mesmo que não se use termos técnicos, é 

possível sim trabalhar a argumentação nas séries iniciais, pois tais termos serão adquiridos 

com o tempo, se o ensino for tomado como uma espiral, em que objetivos semelhantes são 

abordados gradualmente, em níveis de complexidade crescentes ao longo da escolaridade. 

Quanto ao trabalho realizado, vale ressaltar que, além da conscientização dos 

mecanismos linguístico-discursivos utilizados nos gêneros publicitários, os alunos tiveram a 

oportunidade de refletir acerca da manipulação a que todos estão expostos por meio da 

linguagem.  

Assim, ao propor que criassem textos semelhantes, o intuito não era que eles se 

tornassem meros reprodutores, mas que mostrassem que reconhecem as estratégias de 

persuasão/sedução do texto publicitário e, a partir daí, tornem-se cidadãos mais atentos e 

críticos, cônscios de seu lugar na sociedade. Enfim, para se defender, é preciso “conhecer as 

estratégias do inimigo”. Desse modo, após o trabalho com gêneros publicitários, também seria 
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interessante levar os alunos a aprofundarem sua visão crítica dos mesmos, propondo que 

produzissem textos que mostrassem uma "subversão" de tais gêneros, ou até mesmo anúncios 

relacionados a uma campanha social. No entanto, como o objetivo principal deste trabalho era 

introduzir a argumentação nas séries iniciais, a consciência crítica foi estimulada por meio de 

debates e reflexões após a projeção do desenho animado e durante a análise e produção dos 

textos publicitários.  

Outro aspecto importante dessa pesquisa foi a oportunidade de aliar teoria à prática, 

levando “Charaudeau para a sala de aula”, como diz o título. Muito se discute sobre a relação 

entre teoria e prática. O professor que procura se qualificar "absorve" várias teorias na 

universidade, mas nem sempre é fácil utilizar tal conhecimento em sala de aula. No entanto, o 

aperfeiçoamento do professor deve proporcionar não somente o seu desenvolvimento 

profissional por meio de títulos e de conhecimento teórico, mas também deve acarretar 

melhorias em sua prática pedagógica. 

É papel do professor de Língua Portuguesa criar condições para que os alunos 

apropriem-se de aspectos linguísticos e discursivos dos diversos gêneros, em situações reais 

de troca, desenvolvendo, assim, sua competência de linguagem. Dessa forma, também é 

preciso aliar prática à teoria, não agindo somente intuitivamente, mas procurando estudar e 

aperfeiçoar-se a cada dia. 

Nessa perspectiva, o professor, além de mediador, deve ser um pesquisador, pois o 

conhecimento das teorias de linguagem pode ser um forte aliado e auxiliá-lo a estar em 

constante atualização. Sabe-se que não é tarefa fácil aliar teoria à prática, mas cabe ao 

professor buscar a cada dia novos modos de realizá-la, de forma que suas aulas tornem-se 

mais significativas para os alunos e seus objetivos sejam alcançados de forma satisfatória. 

Desse modo, tornar-se-á mais fácil para o professor reavaliar a sua prática e, quando 

necessário, reinventar o seu caminho. 
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ANEXOS 
 
1 – Transcrição dos diálogos do vídeo "Chocolate com nozes" 
 

2 – Exemplos de anúncios trabalhados com os alunos 
2a –  Colchões Lordy&Lady Elite, da Copel 
2b –  Piscinas Igui 
2c –  Gel para as pernas Natura – linha Mamãe Bebê 
2d –  Papinha de frutas Nestlé 
2e –  Máquinas de costura Serv-Mak 
2f –  Creme de tratamento capilar Dove Therapy 
2g – Complemento alimentar (vitaminas) Nutrilite 
2h – Kit para churrasco Maturatta 
2i –  Carrinho com controle remoto Supremus Maximus New Generation 
2j –  Figurinhas Princesas Disney 
 

3 – Texto: Pausa para o comercial (Rosana Rios) 
 

4 – Roteiro para criação do produto 
 

5 – Produtos criados pelos alunos 
5a –  Beleza Natural,  sabonete 
5b –  Bombom – O Caminho da Paixão 
5c –  Brilhos, pasta em gel transparente 
5d –  Frutos do mar, energético 
5e –  Gel Guela, refrigerante de laranja (escrito intencionalmente com "U"). 
5f –  Guarani, refrigerante de guaraná misturado com açaí 
5g –  HXB, desodorante 
5h – Lacoste e Fila, refrigerantes sabores guaraná com pêssego e com maçã, respectivamente 
5i –  Mega Boy X4, videogame 
5j –  Mundo Brilhante, fraldas 
5k – Puppy, sabonete para tirar pulgas e carrapatos de animais 
5l – Spin, pasta de dente 
5m – Sprash, creme hidratante 
 

6 – Transcrição dos comerciais de TV trabalhados com os alunos 
6a – Fraldas Turma da Mônica 
6b – Trakinas "Gela boka" 
6c – Supermercados Guanabara 
 

7 – Anúncios produzidos pelos alunos 
7a – Puppy  
7b – Beleza Natural 
7c – Bombom – O Caminho da Paixão 
7d – Refrigerantes Fila e Lacoste 
7e – Refrigerante Guarani  
 

8 – Transcrição dos comerciais de TV produzidos pelos alunos 
8a – HXB 
8b – Frutos do Mar 
8c – Gela Guela 
8d – Sprash 
8e – Mundo Brilhante 
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Anexo 1                        Transcrição dos diálogos do vídeo: "CHOCOLATE COM NOZES" 
 

    Legenda: 

B – Bob Esponja          P – Patrick         L – Lula Molusco         C (1, 2, 3...) – Cliente    G – Garçom  

 
B – (cantarolando) Oi, carteiro! Falou, até amanhã! 

P – Olha, o correio chegou... O que veio, hein? 

B – Vejamos... Gary, Gary, Gary, Gary, Gary, Gary… Ei, uma revista! Engraçado, eu não me lembro de 
fazer assinatura da revista Boa Vida. 

P / B – Uau!!! 

B – Olha só estas descrições incríveis de gente de vida melhor... Olha, esse cara é tão rico que tem uma 
piscina dentro da piscina! 

P – Olha, esse cara tem sapato! 

L – Me dá isso aqui! Roubando meu correio, hein? Sorte de vocês não denunciá-los para as autoridades! 

B – Lula Molusco, como as pessoas dessa revista ganham todo esse dinheiro? 

L – São empreendedores, vendem coisas para as pessoas! 

B – Que tipo de coisa? 

L – Eu sei lá! Coisas que as pessoas querem comprar! E tirem as patas do meu correio! 

B – É isso aí, Patrick! Nós temos que virar empreendedores! 

P – E isso aí, vai doer? 

B – Vamos, Patrick, pensa rápido: se você pudesse ter o que quisesse agora mesmo, o que seria? 

P – Ai... Mais tempo pra pensar... 

B – Não, uma coisa de verdade, um artigo, uma coisa que é preciso pagar... 

P – Uma barra de chocolate? 

B – É uma grande ideia, Patrick! Vamos ser vendedores ambulantes de chocolate!  

 * * *  

 (os dois saem do "Mercado da Barganha", cheios de chocolate) 

B – Vida boa, aí vamos nós! 

P – Abram alas para uma dupla de empreendedores! 

B – Certo, Patrick, é isso aí. O primeiro passo para nossa pretensão de viver bem... Então, faça como eu 
(bate na porta). Boa tarde, senhor. Por acaso não está interessado em chocolates? 

C1 – Chocolate? Você disse chocolate? 

P – Sim, senhor. Com ou sem nozes? 

C1 – Chocolate? Chocolate... Chocolate, chocolate, chocolaaaate!!! (sai correndo atrás dos dois, 
enlouquecido) 

* * *  

B – Ah, o primeiro cara não conta. Agora, vamos dar o primeiro passo (toca a campainha). Bom dia, 
senhor, você gostaria de comprar chocolate? 

C2 – Tabletes de chocolate? 

B – Sim, senhor. Somos vendedores de chocolate. 
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C2 – Ah, uma dupla de vendedores medíocres, se querem saber! Isto não é jeito de levar a mercadoria... 
Não, não, não, errado! Vocês querem ser bons vendedores, não querem? 

B / P – Ah, com toda certeza, senhor! 

C2 – Bom, nenhum vendedor de chocolate de respeito pode ser visto por aí sem uma dessas! 

B – Legal... O que é isso? 

C2 – É uma bolsa para doces, seus patetas. Especialmente projetada para acomodar cada doce num forro de 
veludo confortável. Mas... Estou perdendo meu tempo, não precisam disso. 

B / P – Precisamos, precisamos! 

C2 – (contando dinheiro) Até logo, rapazes! Boa caçada! He, he, he! 

B / P – Vida boa, aí vamos nós! Lá, lá, lá, lá... 

* * *  

B – Vamos tentar nesta casa. 

C2 – Sim? 

B – Hã... Escuta, você não é o mesmo cara que nos vendeu estas bolsas para doces? 

C2 – Eu não estou lembrado... Mas está me parecendo que vocês dois têm muitas bolsas aí. Os dois são 
bons demais pra ficarem sem minhas bolsas para doce, patenteadas vermelhas e bonitas. 

P – Vamos querer vinte. 

* * *  

C3 – O que posso fazer por vocês, dois belos jovens? 

B – Vendemos tabletes de chocolates. A senhora quer comprar um? 

C3 – Parece coisa divina! Vou ficar com um. 

B – Um tablete de chocolate saindo! Hã? He-he-he… (abre uma bolsa dentro da bolsa) Hã? Ai! (abre outra 
bolsa dentro da bolsa) Hã? He-he-he... (continua abrindo várias bolsas) Hã? Eu sei, eu sei que está 
aqui em algum lugar! 

C3 – Não tenho tempo pra isso! (fecha a porta) 

B – Achei! Um tablete de chocolate pra bela senhora! 

C1 – Chocolate, chocolate, chocolate, chocolaaaate! 

* * *  

B – Não estamos indo muito bem, Patrick. Precisamos de um novo método, uma tática nova! 

P – Hã... Eu já sei, vamos ficar pelados! 

B – Não, vamos deixar isso pra vender imóveis... Deve haver alguma coisa... Por qual motivo compramos 
aquelas bolsas? 

P – Ele disse que éramos medíocres. 

B – É isso! Fez a gente se sentir especial! 

P – É verdade... Eu vou voltar e comprar mais bolsas! 

B – Não. Espera, Patrick! Por que não tentamos ser legais? 

P – Ah... Tá bom! 

* * *  

B – Lembre-se, Patrick, elogie os fregueses, faça eles se sentirem bem. 

C4 – Olá! 

P – Eu amo você. (C4 bate a porta na cara deles) 
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B – Eu acho que você exagerou um pouquinho, amigão. Deixa eu tentar. 

C4 – Por favor, vão embora. 

B – É... Como é que vai? 

C4 – Como é que vou?  

B – Quer comprar chocolates? 

P – Agora ganhamos ele! 

C4 – Desculpe, chocolate tem açúcar e açúcar vira gordura. Não está certo, garoto bolhudo? 

P – Faz cosquinhas... 

C4 – Como podem ver, eu e o chocolate não nos damos mais (mostra uma foto dele antes, gordo e 
"bolhudo"). Pode ficar com isso por cinco pratas. 

P – Eu quero dez! 

B – Não vendemos um tablete de chocolate sequer. Eu acho que nós nos distraímos facilmente. Vamos 
fazer um pacto de nos concentrarmos em vender na próxima casa. Patrick? 

P – Hããã? 

B – Vamos selar o pacto. 

P – Disse alguma coisa? 

B – Não se esqueça, Patrick, concentração. 

C5 – Que é? 

B – Boa tarde, senhor. Vendemos tabletes de chocolate. 

C5 – Por que o gorducho aí tá me encarando? 

P – Eu tô concentrado... 

C5 – Pra trás aí, cara! 

P – Bela casa você tem, hein! 

* * *  

B – Não entendo o que estamos fazendo de errado... 

P – É, e eu não consigo entender mais nada. 

B – Deve haver alguma coisa nesse jogo de vendas que não estamos captando. Outras pessoas fazem isso... 
Olha só aquilo, Patrick! (mostra um outdoor) 

P – Coma mexilhões fritos, são uma delícia. 

B – Com toda a certeza não são uma delícia. 

P – Não do jeito que uso eles. 

B – Mesmo assim, vendem milhões por dia! 

P – Ah, vai ver que se não exagerassem a verdade, não venderiam tanto, né? 

B – É isso aí, Patrick! Temos que exagerar a verdade! 

C1 – Chocolaaate! 

* * *  

B – Vamos trabalhar em equipe. Primeiro eu vou esquentando o freguês e aí você aparece pra matar. 

P – Pra matar! 

C6 – Siiim? (Uma idosa abre a porta) 

B – Olá. Como vai, jovem senhora? (risos) Estamos vendendo chocolate. Sua mãe está em casa? 
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C6 – Mãããe! (B e P fazem cara de assustados) 

C7 – O quê? O quê? Pra que toda essa gritaria? Você não vê a hora de eu morrer, não é mesmo? 

C6 – Eles estão vendendo chocolate. 

C7 – Chocolate? 

C6 – Ééé! 

C7 – O que eles estão vendendo? 

C6 – Chocolate. 

C7 – O quê? 

C6 – Chocolate! 

C7 – Não estou te ouvindo! 

C6 – Estão vendendo chocolaaate! 

C7 – Estão vendendo chocolate? 

C6 – Ééé! 

C7 – Chocolate... Eu me lembro quando inventaram o chocolate... O bom e velho chocolate... Eu nunca 
gostei! 

B – Bom, mas esse chocolate não é pra comer! Ele é pra... 

P – Você esfrega na pele e com isso você vai viver pra sempre! 

C6 – Não, não, não... 

C7 – Você disse pra viver pra sempre? Vou ficar com um! Vamos, mulher preguiçosa, comece a me 
esfregar com o chocolate! 

C6 – Eu odeio vocês! 

B – Se continuarmos exagerando a verdade, vamos conseguir a vida boa em pouco tempo! 

P – E viva a mentira!  

* * *  

B – Faz o cabelo crescer! 

C8 – Ótimo, a minha mulher quer ter barba. 

B – Vai te deixar inteligente! 

C9 – Eu vou ficar com vinte! 

P – O chocolate não vai deixar você ficar mais feio! 

C10 – Na hora certa! 

B – Vai te fazer voar! 

P – Você vai se apaixonar! 

B – Vai trazer a paz ao mundo! 

P – Vai atravessar paredes! 

B – Você vai dominar o mundo! 

* * *  

P – Vamos fazer ainda melhor... (os dois estão rindo, cheios de ataduras, com muletas e tipoias) 

B – É... Esse cara vai sentir tanta pena de nós que vai comprar todo o chocolate! 

C2 – (disfarçado de outra pessoa, aparece só o olho na porta) O que posso fazer por vocês rapazes? 
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B – Olá, senhor. Gostaria de comprar chocolate? Precisamos de cirurgia. 

C2 – (aparece todo envolvido por ataduras, com soro, e balão de oxigênio) Oh, que mundo pequeno... Qual 
o problema com vocês dois? 

B – Estamos com ferimento na cabeça e hemorragia eterna. 

C2 – Oh, algumas pessoas têm sorte. Eu nasci com ossos de vidro e pele de papel. Todas as manhãs eu 
quebro as pernas e toda tarde eu quebro os braços. À noite, não durmo de dor até que um ataque do 
coração me faz dormir... Ou não... Ai... (Ele cai escada abaixo) 

B – depressa, vamos ajudá-lo! Com cuidado, põe ele no chão com carinho. 

C2 – Auu! 

B – Ai, coitadinho... Tem alguma coisa, qualquer coisa, que possamos fazer para ajudar? 

C2 – Tem uma coisa sim. Como podem imaginar, minhas contas médicas são extremamente altas. Mas por 
sorte eu consigo me manter vendendo tabletes de chocolate.  

(B e P saem, levando consigo mais chocolate de C2).  

C2 – Que rapazes bonzinhos... (C2 tira a fantasia) Faz bem para o meu coração enganar uma dupla estúpida 
de idiotas e imbecis como aqueles dois! Há, há, há! 

* * *  

B – Não me entenda mal, Patrick. Foi muito bom ajudar aquele cara, mas não sobrou ninguém mais na 
cidade para comprar chocolate. Encaremos os fatos, Patrick: somos uns fracassados! 

P – Eu posso conviver com isso... 

B – Vamos mudar nossos nomes pra "Quem" e "Liga". 

C1 – Chocolaaaate!!! 

B / P – Oh, não! Por favor, tenha piedade... Não, não! 

C1 – Há, há, há. Finalmente... Eu procurei vocês o dia inteiro! E agora que eu tenho vocês aonde quero, 
eu... (acalma a voz) quero comprar todo o seu chocolate. 

B – Muito obrigado pelo seu apoio! 

P – Já podemos ter uma vida boa, Bob esponja? 

B – Ainda não, amigo. Primeiro temos que gastar todo o dinheiro. 

P – Mas no que a gente vai gastar, hein? 

* * *  

L – Ah, boa noite, senhor. Uma mesa para um, por favor. 

G – Lamento, mas o restaurante todo foi alugado para uma festa particular. 

L – Mas ia ser a minha única noite chique! Puxa, quem tem condições de alugar o restaurante todo? 

G – Ah, uma dupla de empreendedores ricos e suas companhias. 

(Aparece B, P, C6 e C7 em uma mesa do restaurante chique) 

B – Bom, e desde quando vocês duas se conhecem? 

C7 – O quê? O que foi que ele disse? 

* * * 
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Anexo 2                                                      Exemplos de anúncios trabalhados com os alunos 

 
 

2a – Colchões Lordy&Lady Elite, da Copel 
 

 
Casa Cláudia, São Paulo, ano 33, nº 07, p. 187, jul. 2009. 
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2b – Piscinas Igui 

 

 
 

Casa Cláudia, São Paulo, ano 33, nº 07, p. 123, jul. 2009. 
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2c – Gel para as pernas Natura – linha Mamãe Bebê 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláudia Bebê, São Paulo, edição 571B, p. 2-3, abr. 2009. 
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2d – Papinha de frutas Nestlé 

 

 
 

 

Cláudia Bebê, São Paulo, edição 571B, p. 5, abr. 2009. 
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2e –  Máquinas de costura Serv-Mak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manequim, São Paulo, edição 600, ano 50, p. 27, ago. 2009. 
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2f – Creme de tratamento capilar Dove Therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manequim, São Paulo, edição 600, ano 50, p. 18-19, ago. 2009. 
 

 

2g – Complemento alimentar (vitaminas) Nutrilite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placar, São Paulo, edição 1333, ano 39, p. 27, ago. 2009. 
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2h – Cortes de carne para churrasco Maturatta 

 

 
 

Placar, São Paulo, edição 1333, ano 39, p. 13, ago. 2009. 
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2i – carrinho com controle remoto Supremus Maximus New Generation 

 

 
 

Recreio, São Paulo, edição 500, ano 10, p. 2, 8 out. 2009a. 
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2j – Figurinhas Princesas Disney 

 

 
 

Recreio, São Paulo, edição 500, ano 10, p. 43, 8 out. 2009b. 
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Anexo 3                                                             Texto: Pausa para o comercial (Rosana Rios)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIOS, Rosana. Pausa para o comercial. In: _____; VARTANIAN, Claudia M. L. Construir Histórias, 
v. 3. 2ª ed. São Paulo: Scipione, 1994. 
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Anexo 4                                                                          Roteiro para criação do produto 

 

E. M. Vera Lúcia Machado                                                                          Data: ___/___/___ 
Grupo: ____________________________________________________ - Turma: _______ 
 
HORA DE CRIAR: 
Vocês criarão agora um produto para a “Indústria de Coisas Malucas” fabricar. Pense o que 
vai ser e escreva aqui a sua ideia: 
 
Nome do produto: 
__________________________________________________________________________ 
 
Serve para: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Como ele é? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Agora vocês devem desenhar o produto e sua marca: 
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Anexo 5                                                                                       Produtos criados pelos alunos 
 

Produtos criados pelos alunos a partir da atividade do anexo 4b. 

 
 

5a – Beleza Natural, sabonete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5b – Bombom, o caminho da paixão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5c – Brilhos, pasta em gel transparente 
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5d – Frutos do mar, energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5e – Gela Guela, refrigerante de laranja (escrito intencionalmente com "U"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5f – Guarani, refrigerante de guaraná misturado com açaí 
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5g – HXB, desodorante 

      

 
 

5h– Lacoste e Fila, refrigerantes sabores guaraná com pêssego e com maçã, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5i – Mega Boy X4, videogame 
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5j – Mundo Brilhante, fraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5k – Puppy, sabonete para tirar pulgas e carrapatos de animais 
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5l – Spin, pasta de dente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5m – Sprash, creme hidratante 
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Anexo 6                                   Transcrição dos comerciais de TV trabalhados com os alunos  
 

Obs.: Os comerciais trabalhados foram sugestões dos próprios alunos. 

 

6a – Fraldas Turma da Mônica 

Cena 1 – Aparecem dois meninos fazendo "serenata" para uma menina no berço. Um está 
com um microfone de brinquedo e o outro com uma sanfoninha. Enquanto cantam aparece no 
escrito canto da tela: "FRALDA COMUM". Os meninos parecem incomodados. Eles cantam: 

Menino com microfone – ♫ É tão difícil de cantar com esse vazamento... ♫ 

Menino com sanfoninha – ♫ ...e o velcro pinicando a minha pele é um tormento! ♫ 

Cena 2 – Agora aparece um menino com um violãozinho, cantando alegre e saltitante. No 
canto da tela aparece escrito "TURMA DA MÔNICA". Ele canta: 

Menino com violãozinho – ♫ Pois eu estou sequinho como sempre, com toda a 
liberdade p'ra te abraçar.  

E com a Turma da Mônica o conforto é garantido. 

Aí eu digo: o bumbum pode respirar!  ♫ 

Cena 3 – Mostra o menino do violão dançando e pulando, enquanto características da fralda 
são mostradas (proteção por até 12h; velcro macio; cintura elástica; a primeira com tecnologia 
respirável) , o narrador fala: 

Narrador – Bebê que usa fralda Turma da Mônica 'tá com tudo: proteção dia e noite e 
a pele saudável. 

Cena 4 – O menino do violão e a menina dentro do berço falam para a câmera: 

Bebês – Respira bumbum! 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=EYenmpo_aLw&NR=1 

 

 

6b – Trakinas "Gela boka" 

Cena 1 – O comercial começa mostrando uma estação no meio Polo Norte.  

Narrador – Trakinas foi ao Polo Norte trazer essa novidade pra você. Quer ver? 

Cena 2 – Dentro da estação, aparece um robô voador com uma placa em que está escrito: 
"área refrigerada". Duas crianças, um menino e uma menina, vão esquiando atrás dele. 
Durante o trajeto, enquanto estão esquiando, aparece como se fosse a "produção" do biscoito, 
de maneira divertida, com crianças brincando enquanto fazem o biscoito. Uma "máquina" 
transforma bolas de sorvete em recheio de biscoito. 
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Narrador – Chegou o novo Trakinas Gela Boka: um delicioso biscoito com recheio 
sabor de sorvete, que deixa uma sensação geladinha na sua boca. 

Cena 3 – As duas crianças  que estavam esquiando pegam um pacote de biscoito no final da 
produção (os biscoitos já saem empacotados da máquina final). Ao comer um biscoito, eles 
ficam com o rosto parecido com o biscoito Trakinas. Para reforçar que o biscoito "gela a 
boca", a menina sopra na direção do robô e ele congela; o menino então sopra na direção da 
menina e o rosto dela congela.  

Narrador – Trakinas Gela Boka: o biscoito geladinho, que é a minha cara! 

Cena final – O menino mostra os pacotes dos três sabores de biscoito (chocolate, morango e 
doce de leite). 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=euVvKDip1xs   
 

 

6c – Supermercados Guanabara 

(A troca de cenas é bem rápida) 

Cena 1 – Aparece escrito na tela: "Quarta-feira inteligente – Frutas e legumes". 

Cena 2 – Aparecem duas jovens: uma tomando suco e outra mordendo uma maçã. 

Cena 3 – Aparecem duas placas na tela em que estão escritos, respectivamente: "Frutas e 
legumes a preço de custo" e "Sorteio de um carro toda semana".  

Jingle no fundo: ♫ Quarta-feira inteligente... ♫  

Narrador – ...é no Guanabara! Frutas e legumes a preço de custo! 

Cena 4 – Aparece a foto de vários produtos, enquanto o narrador anuncia os preços dos 
mesmos. 

Narrador – Sabão em pó Omo Multiação, um quilo, R$ 4,98; sabão em pó Ariel, um 
quilo, R$ 3,99; sabão em pó Surf Toque de Fofo, um quilo, R$ 2,99; amaciante de 
roupas Baby Soft, dois litros, R$ 2,99; detergente Ypê ou Minuano, R$ 0,79; creme 
dental Close-up triple, R$ 1,09; fraldas Pampers ou Personal, pacotão, R$ 10,98. 

Cena 5 – Aparece o logotipo e o slogan do supermercado Guanabara, e toca seu famoso 
jingle: 

Jingle: ♫ Guanabara, tudo por você! ♫  
 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=MElkb8PEiqU&NR=1   
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Anexo 7                                                                                Anúncios produzidos pelos alunos 

 
7a –Puppy (sabonete para pulgas e carrapatos) 
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7b – Beleza Natural (sabonete) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7c – Bombom, o caminho da paixão (bombom de chocolate) 
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 7d – Fila e Lacoste (refrigerante) 
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7e – Guarani (refrigerante de guaraná com açaí) 
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Anexo 8                                        Transcrição dos comerciais de TV produzidos pelos alunos 

 

 

8a – Transcrição do comercial: HXB (desodorante) 

 

Cena 1: Três meninos estão conversando e passa uma menina fazendo cara feia, como se 
estivesse sentindo um mau odor. Ela passa perto de um dos meninos, “franze” o nariz e diz: 
“Hum...”, numa entonação mostrando que ele está com um cheiro ruim. 

Cena 2: O menino com “mau cheiro” da cena anterior passa o desodorante HXB. 

Cena 3: Os três meninos estão conversando novamente e a mesma menina passa. Dessa vez, 
ela diz: “Hum, que cheirinho bom! Hum...”. 

Cena 4: O anunciante diz: “Se você tem ‘cecê’, use HXB, o melhor pra você”. 

Jingle no final: ♫ HXB, o melhor pra você! ♫ 

 

 

 

 

 

 

8b – Transcrição do comercial: Frutos do Mar (energético) 

 

Cena 1: Há dois meninos na cena. Um deles está bebendo o energético e diz para o outro: 
“Hum...Isso é bom demais, cara!”. 

Cena 2: Duas meninas, anunciando o produto: 

Menina 1 – FRUTOS DO MAR, uma refrescância só! Você poderá viver seus 
momentos bons. Compre! Você vai ficar tão feliz, você vai ficar maluquinho, vai ficar 
agitado. Compre FRUTOS DO MAR! 

Menina 2 – O telefone é 261048. Compre! 

Jingle: ♫ FRUTOS DO MAR! ♫ 
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8c – Transcrição do comercial: Gela Guela (refrigerante de laranja) 

 

Cena 1: Duas meninas, debaixo do sol, se abanando, como se estivesse muito quente. Elas 
começam a conversar: 

Menina 1 – Ai, ‘tá muito calor! 

Menina 2 – Meu Deus, esse Rio de Janeiro é o mais quente do mundo! 

Cena 2: De repente, chega um menino bebendo um refrigerante de laranja e diz: “Aahhhh!”, 
como se estivesse bebendo algo refrescante. 

Menina 2 – Ué, você não está com calor? 

Menino – Não, porque eu tenho GELA GUELA! (mostra o refrigerante para a câmera). 

Cena 3: Uma outra menina, com o refrigerante na mão, faz o anúncio: 

Menina 3 – Se você está com calor, a solução é: GELA GUELA! 
                   O melhor produto, feito de suco de laranja natural. 
                   GELA GUELA – a sensação do verão! 
 

 

 

 

 

 

 

8d – Transcrição do comercial: Sprash (hidratante) 

 

Cena 1: Uma menina loira, com a embalagem do produto da mão, fala: 

Menina loira – SPRASH: é um produto líquido, que pode ser utilizado após o banho, 
para deixar a pele macia e sedosa para sempre. Serve para a pele da loira... 

Menina ruiva – ...da ruiva... 

Menina morena – ...e da morena... 

As três meninas – SPRASH: pele macia e sedosa como nunca! 

 

 

 

 

 



 

178 

8e – Transcrição do comercial: Mundo Brilhante (fraldas descartáveis) 

 

Cena 1: Duas meninas, seguram bonecas como se fossem mães com seus bebês. A Menina 1 
segura o “bebê” no colo, enquanto a Menina 2 finge estar dando banho no “bebê”. 

Menina 2 – Poxa, a fralda da minha filha não está durando. Eu “troco ela” várias 
vezes na madrugada... e eu não enxergo nada no escuro! 

Menina 1 – Ué, você não usa as fraldas MUNDO BRILHANTE? 

Menina 2 – Não... 

Menina 1 – Elas são mais econômicas, duram 23 horas e brilham no escuro. Você 
quer uma para testar? 

Menina 2 – Claro!  (Pega a fralda que a Menina 1 dá) Obrigada!  

A Menina 2  coloca a fralda na boneca e, enquanto isso, fala: 

Menina 2 – Minha filha é tão calma, sabe... Mas as fraldas, não duram (termina de 
colocar a fralda e põe a boneca no colo) Vamos ver se essa vai durar. Obrigada! 

Menina 1 – De nada! 

 

Cena 2: Aparecem outras duas meninas. Uma segura uma boneca usando a fralda “Mundo 
Brilhante”; a outra segura o pacote de fraldas, enquanto fala: 

Menina 3 – Fraldas econômicas MUNDO BRILHANTE... Seu bebê vai amar e nunca 
vai deixar de usar. Duram 23 horas e ainda brilham no escuro. Fraldas econômicas 
MUNDO BRILHANTE: a melhor fralda do bairro! 

A câmera foca na menina com a boneca. Aparece a legenda: “A única que brilha no escuro!” 

De repente, a luz se apaga e só a fralda aparece: 

 
 

 

 


