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RESUMO 

 

A tese, baseada em fundamentos da semiótica greimasiana, com ênfase, no contexto da 

enunciação, na categoria da pessoa, tem como proposta a configuração do páthos do 

enunciatário de um conjunto de dez peças publicitárias - criadas para o Dia dos Namorados 

de 2007 -, a partir do perfil do narratário de cada uma delas. Por meio da detecção de traços 

recorrentes em todos os anúncios integrantes do Corpus, foi possível chegar ao principal 

objetivo do trabalho, isto é, o páthos de um “supradestinatário”, capaz de representar, por 

amostragem, o “alvo” comunicativo dos enunciadores publicitários na época. O conceito 

que nos fez partir de cada uma das peças para a construção de um sujeito representante do 

conjunto é aquele que versa sobre unidade (unus) e totalidade (totus): conhece-se o 

narratário pela análise de um texto e o enunciatário, por intermédio de uma totalidade de 

textos; identificam-se os traços que compõem o modo de ser do enunciatário de um 

determinado universo discursivo (no nosso caso, o da Propaganda) por meio do estudo de 

textos individualizados que o constituem. O trabalho ocupa-se, ainda, de princípios do 

ideário bakhtiniano acerca do dialogismo e da ideologia, os quais consideramos 

fundamentais para o estudo das características sócio-histórico-culturais dos narratários de 

nosso Corpus. Em função da manifestação verbo-visual presente em anúncios publicitários, 

o que os caracteriza como textos sincréticos, também julgamos relevante classificá-los com 

base no grau de intimidade entre os planos verbal e não-verbal neles presentes. Essa relação 

nos pareceu significativa para trazer à tona o páthos de nosso enunciatário, já que é ele 

quem, na verdade, determina as escolhas estratégicas do enunciador em todos os níveis. O 

trabalho, dessa forma, tenciona colocar-se como uma contribuição aos estudos da 

Propaganda sob o prisma do universo teórico da análise do discurso, em função de uma 

carência desse tipo de estudo, percebida como oportunidade para a autora desenvolver um 

trabalho diferenciado, com objetivos enraizados na Linguística, mas que interessem à 

formação e atuação de estudantes e profissionais da Propaganda. 

 

Palavras-chave: texto publicitário, semiótica, páthos, narratário, enunciatário. 
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ABSTRACT 

 

The thesis is based on notions of the greimasian semiotics as ‘context of enunciation’ and 

‘category of person’. Its aim is to identify the configuration of the pathos of the destinateur 

in a set of ten print pieces of advertising work – created to advertise products for 

Valentine’s Day in 2007 – based on the profile of the sender of each piece. The detection of 

recurring traces in the referred corpus made it possible to achieve the aim of this study, i.e., 

to identify the pathos of an over-destinateur able to represent, by means of sampling, the 

communicative ‘target’ of the advertisers. The concept which allows us to build a 

representing subject of the whole set is the one that incorporates the notion  of unity (unus) 

and totality (totus): it is possible to identify the destinateur by means of analyzing the 

whole set of texts; it is possible to identify traces which point out to the discoursive 

universe of a destinateur’s way-of-being (herein, the universe of advertising) through the 

study of the individual texts that belong to it. The thesis also incorporates principles of 

dialogism and ideology developed by Mikhail Bakhtin which we considered fundamentally 

important to establish the social, historic and cultural universe of the destinateurs of our 

corpus. The manifestation of both verbal and visual traces in advertisements places them in 

the category of sincretic texts which made us categorize them based on the intimacy level 

between verbal and non-verbal planes. This relation seemed significant as means of 

configuring the pathos of our destinateur, the one who actually determines the strategic 

choices of the advertisers in any possible level.  Based on the premise there are few studies 

which intersect the fields of advertising and analysis of discourse, the author aimed to 

contribute with interests of students and professionals belonging to both fields.  

 

Key words: advertising work, semiotics, pathos, destinateur, over-destinateur. 
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EM BUSCA DO ENUNCIATÁRIO DE DISCURSOS (NADA) AMOROSOS: UM 
OLHAR ANALÍTICO SOBRE PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA O DIA DOS 

NAMORADOS 2007 
 

 

[...] o discurso amoroso é, hoje em dia, de uma extrema solidão. Este 
discurso [...] foi completamente abandonado pelas linguagens 
circunvizinhas: ou ignorado, depreciado, ironizado por elas, excluído não 
somente do poder, mas também de seus mecanismos (ciências, 
conhecimentos, artes). 
in Fragmentos de um discurso amoroso, Roland Barthes 

 

 

INTRODUÇÃO: EM BUSCA DO ENUNCIATÁRIO REVELADO 
 

 

Ah, o amor...! Barthes (1984), ao tratar desse sentimento, fala em arrebatamento, em 

“captura” metafórica de alguém por outro alguém, em encantamento, gamação e noutros 

tantos signos que tentam traduzir todo esse transbordamento.  

A linguagem é, na verdade, completamente ineficiente diante do amor. Ele é totalmente 

inexprimível, transcendente. Faltam palavras para expressá-lo, pois é, essencialmente, 

imune às limitações da convenção do discurso. O amor é indomável. 

A frustração causada pelos signos e o fracasso da linguagem são realidades vivenciadas 

pelo apaixonado constantemente. Uma escritura amorosa – a carta de amor – requer, 

portanto, um dilaceramento do enamorado em seu oferecimento: o sacrifício de um pouco 

de seu Imaginário, de acordo com Barthes.  

O amor parece nascer com o homem e permear toda a sua existência. É considerado, 

pelos mais líricos, uma verdadeira essência da vida. Mas, para a Propaganda, não é nada 

disso. Para a Propaganda, o amor representa uma grande oportunidade. E foi o encontro 

contrastante entre amor e Propaganda que nos levou a começar a refletir. 

As agências brasileiras disparam, todos os anos, no primeiro terço do mês de junho, 

incontáveis mensagens publicitárias construídas para persuadir consumidores a comprar 

produtos ou serviços de seus clientes – empresas dos mais diferentes portes e segmentos de 

mercado – e presentear seus pares, seus amores. Trata-se de aproveitar, ao máximo, a 

ocasião do Dia dos Namorados para divulgar e vender. E, assim, o “sublime amor” fica 
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reduzido a um mero ensejo propício para o desenvolvimento de ações comunicacionais 

estratégicas. Essa foi a “subversão” – reduzir o amor a uma data comercial – que nos 

chamou a atenção e despertou nosso interesse de estudo.  

Voltando ao pensamento de Barthes que abre esta tese, pareceu-nos claro o 

abandono do discurso amoroso – esta emersão do sentimento mais profundo do enamorado, 

romântico, que nenhuma relação guarda com atos de compra e venda a priori – pela 

linguagem da Propaganda. À Propaganda não cabe erigir um elogio desinteressado ao 

amor. Seus discursos para a data, no máximo, exploram a sexualidade ou a sensualidade, 

para “vender”. E, se o enunciador publicitário for estratégico, alcançará a sua meta. 

E quem é essa tal Propaganda toda-poderosa, capaz de se servir de um sentimento 

tão primal, tão visceral? A Propaganda é, basicamente, uma ferramenta de Marketing, 

entendido como filosofia de relacionamento com os públicos de interesse das organizações, 

tais como consumidores, comunidade, imprensa, governos, colaboradores, fornecedores, 

parceiros, patrocinadores, apoiadores, investidores e acionistas.  

As empresas podem falar com seus consumidores – reais ou potenciais – por 

intermédio de mensagens publicitárias, as quais são estrategicamente estruturadas para 

persuadi-los e levá-los à ação desejada: a compra de um produto, um serviço ou uma idéia. 

Para tanto, essas organizações lançam mão de profissionais especializados, capazes de 

definir os estratagemas mais eficazes e as peças mais adequadas para serem desenvolvidas: 

outdoors, filmes publicitários, folhetos (ou folders), cartazetes, anúncios (para veículos de 

comunicação impressos). 

É a Propaganda – que compõe a popular tríade da Comunicação Social, ao lado do 

Jornalismo e das Relações Públicas – ou, mais especificamente, os discursos da 

Propaganda, o nosso objeto de estudo no presente trabalho, por isso a conveniência de 

apresentá-la rapidamente ao leitor nesta Introdução e, na sequência, no primeiro capítulo 

deste estudo. Nossa atuação no ensino em cursos superiores de Propaganda e Marketing, e 

Publicidade e Propaganda – mais precisamente, de disciplinas ligadas à criação/redação de 

textos publicitários – foi, sem dúvida, uma grande motivação para a pesquisa. 

Ora, os textos publicitários são, antes de qualquer qualificação que os especifiquem, 

textos. Como tais, pensamos, devem ser colocados sob uma lente linguístico-discursiva, 

que ofereça categorias e metodologia claras de análise. Sendo assim, consideramos a teoria 
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semiótica greimasiana apropriada para esmiuçá-los. Já para analisar aspectos 

extralinguísticos desses textos, selecionamos dois conceitos fundamentais do ideário 

estruturado pelo filósofo da linguagem russo, Mikhail Bakhtin, sobre os quais falaremos 

um pouco mais em capítulo específico: a ideologia e o dialogismo.  

Temos de explicitar o recorte de pesquisa que escolhemos. Nas aulas para as turmas 

de Propaganda, enfatizamos, desde o primeiro encontro, que a principal pergunta a que se 

deve responder para começar a pensar na redação de um texto publicitário é “a quem 

dizer?”. Assim, se tenho uma ocasião como o Dia dos Namorados e um cliente como o Pão 

de Açúcar (Anexos, p. 169), por exemplo, devo pensar antes de mais nada: quem é o 

público-alvo da empresa? Com quem o Pão de Açúcar quer falar; para quem quer vender? 

A resposta a essa questão define e delimita o texto – e também o seu formato e a sua 

veiculação. Se meu cliente é a rede de lojas Casas Bahia, muito mais popular, o resultado 

será totalmente outro, pois outro é o seu público-alvo.  

Se o destinatário da mensagem publicitária é quem rege tudo em Propaganda – é, 

digamos, um nascedouro –, nossa tese deveria, então, tê-lo como foco. E foi isso que, 

efetivamente, fizemos: escolhemos buscar o enunciatário dos discursos nada amorosos da 

Propaganda veiculados por ocasião do Dia dos Namorados de 2007. Mais precisamente, 

nossa proposta é buscar a imagem desse destinatário, que é projetada no próprio discurso 

pelo enunciador publicitário. Essa imagem é chamada, em estudos de Semiótica, de páthos. 

Ao analisar as peças selecionadas, chegaremos a um “perfil” do enunciatário desses 

discursos nada amorosos, capaz de refletir o que a Propaganda chama de consumidor ideal, 

com o qual pretende interagir.  

Assim, começamos a nos indagar sobre quem seria esse destinatário supostamente 

apaixonado, sensível a discursos aparentemente amorosos, dos anúncios do Dia dos 

Namorados. Qual o seu páthos, isto é, a sua imagem revelada por meio dos textos? Quais 

seriam as estratégias das agências para persuadi-lo? Quais os efeitos e como são 

construídos os sentidos nos textos publicitários em análise? 

Também nos propusemos a desenvolver um trabalho acessível a todos os que se 

interessem pela área da Propaganda. Portanto, detivemo-nos em princípios fundamentais do 

universo linguístico-discursivo, os quais consideramos suficientes para o alcance de nosso 

objetivo de pesquisa. 
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Acompanhamos publicações de anúncios, no período de 1º a 12 de junho do ano de 

2007, em jornais da grande imprensa e revistas de circulação nacional, como Folha de S. 

Paulo, O Estado de S. Paulo, Veja, Isto É, Época, Capricho, Marie Claire e outros. Esses 

veículos, importante lembrar, abrangem os mais diferentes destinatários, considerados 

aspectos como faixa etária, poder aquisitivo, sexo, nível de instrução formal. O foco 

também concentrou-se somente em peças publicitárias impressas (anúncios), descartando-

se comerciais veiculados em rádios AM/FM, Internet e televisão (aberta ou paga). 

Foram coletados cerca de cem anúncios, pré-selecionados 40 e escolhidos para o 

Corpus os dez mais significativos do ponto de vista de nossos propósitos analíticos 

(amostragem de, aproximadamente, 10% de todo o material coletado). Escolhemos os 

anúncios que pareciam ser efetivamente os mais “ricos” para o nosso trabalho, para que 

fosse possível elaborar análises consistentes, independentemente dos impressos que os 

veicularam – mesmo porque, boa parte das peças selecionadas apresentava abrangência 

nacional, ou seja, foram (ou podem ter sido) publicadas em outros jornais e revistas do País.  

As peças publicitárias – no nosso caso, chamadas de propagandas de ocasião, pois 

criadas tendo, como razão de ser, uma data comemorativa específica – foram reunidas no 

Anexo deste trabalho e são as seguintes: Abyara Planejamento Imobiliário, Alfaiataria 

Paramount, Amarula, Azeite Delícia, Baby Beef Rubaiyat, Brastemp, Estadão, Margarina 

Delícia, Pão de Açúcar e Terço da Padroeira do Brasil.  

Dito isso, introduziremos o leitor no universo dos fundamentos semióticos que irão 

orientar o nosso estudo – particularmente, a chamada categoria da pessoa, na qual 

encontraremos os conceitos de enunciador/enunciatário e narrador/narratário, que tanto nos 

interessam para o presente trabalho (e que, por sua vez, deságuam nos conceitos de éthos 

do enunciador e páthos do enunciatário). 

A teoria semiótica greimasiana oferece um modelo de análise de textos, um 

simulacro metodológico. O texto é um todo de sentido, mas, para efeito de uma análise 

eficaz, tem de ser desmembrado criteriosamente e estudado por partes, de acordo com um 

método que nos auxilie de modo eficiente. 

Os textos resultam da união dos planos de conteúdo e de expressão. O plano de 

conteúdo, concebido como percurso gerativo do sentido do texto, é subdividido em três 

níveis: discursivo, narrativo e fundamental, seguindo uma ordem que vai do mais complexo 
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e concreto rumo ao nível mais abstrato e simples. É importante esclarecer que todos esses 

conceitos serão desenvolvidos na base teórica deste trabalho. Nesta Introdução, interessa-

nos oferecer uma visão geral e focalizar, somente, os conceitos relativos à categoria da 

pessoa, como já dissemos, pois precisamos que o leitor os compreenda para acompanhar 

nossa trajetória de pesquisa e também o ponto aonde queremos chegar. 

As práticas de análise semiótica recomendam que comecemos nosso trabalho pelo 

nível intermediário, para, em seguida, passar para o nível discursivo e por fim expor o nível 

fundamental, por uma questão metodológica. Todos esses níveis do plano de conteúdo 

contêm uma sintaxe e uma semântica. A categoria da pessoa emerge na sintaxe do nível 

discursivo, em que se instalam as instâncias do enunciador e enunciatário (primeira 

instância da enunciação), narrador e narratário (segunda instância), e interlocutor e 

interlocutário (terceira instância).  

O enunciador é o sujeito persuasivo implícito na enunciação (entendida como 

evento comunicativo, promovido pelo enunciador e projetado para um enunciatário). 

Enunciador e enunciatário são, respectivamente, o destinador e o destinatário do ato 

comunicativo.  

Enunciado, entenda-se, é o objeto-textual consequente da enunciação. O promotor 

do evento comunicativo, quando tomado um enunciado realizado, passa a ser chamado de 

narrador. A este corresponde o narratário, implícito ou explícito. Narrador e narratário “são 

sujeitos diretamente delegados do enunciador e do enunciatário” (GREIMAS e COURTÉS, 

2008, p. 327).  

Nos textos, há sempre um “eu” que fala para um “tu” – de forma explícita ou não –, 

em um determinado espaço e em um determinado tempo. Na Propaganda, há uma 

prevalência dos discursos em que o enunciador publicitário fala clara e diretamente com o 

enunciatário, chamando-o, muitas vezes, de “você” e criando uma ilusão de intimidade 

entre eles; além disso, os efeitos de sentido são pensados e produzidos para que sejam 

percebidos um “aqui” (espaço) e um “agora” (tempo), de modo que o enunciatário também 

tenha a sensação de proximidade e realidade.  

Em resumo, há, no enunciado, a instância do “eu” pressuposto, que é a do 

enunciador, e a do “eu” projetado no interior do enunciado, que é a do narrador. Por 

conseguinte, também há um “tu” pressuposto – instância do enunciatário –, e um “tu” 
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projetado no interior do enunciado, mesmo que não explicitado necessariamente: a 

instância do narratário.  

Apenas a título de complementação, temos o narrador que pode, ainda, dar voz a 

personagens que falam em discurso direto, instaurando-se então como “eu” e estabelecendo 

o “tu” como todos aqueles com quem essas personagens falam. Trata-se de um terceiro 

nível da categoria da pessoa, no qual se constituem o interlocutor e do interlocutário, os 

quais não aparecem nos textos publicitários componentes do Corpus deste trabalho. 

Nosso objetivo, como já dissemos, é buscar o páthos do enunciatário do conjunto de 

textos do nosso Corpus, o qual pode ser chamado, de acordo com Discini (2009), de totus. 

Antes de definir este termo e seu correspondente unus, vamos dar uma noção do que vem a 

ser éthos e páthos, conceitos aos quais dedicaremos um capítulo específico deste trabalho.  

O éthos é uma imagem do autor do discurso (isto é, do enunciador), construída pelo 

próprio discurso. Fiorin (2008) salienta que não se trata do autor real (em carne e osso). 

Trata-se, sim, de um autor discursivo, um autor implícito. Para se chegar ao éthos do 

enunciador, devemos, desse modo, analisar o seu discurso. Por meio deste, o éthos será 

revelado.  

O páthos, por sua vez, é a imagem do enunciatário construída pelo discurso. Os 

traços por este revelados nos mostram quem o enunciador tinha em mente quando elaborou 

o seu discurso. Essa imagem constitui uma das coerções discursivas a que obedece o 

enunciador, sempre desejoso por persuadir seu destinatário. Isso significa dizer que, para 

haver eficácia comunicativa, todas as escolhas para a construção de sentidos dos textos têm 

de considerar, primordialmente, a quem estes se dirigem – no sentido de um leitor ideal, 

cuja imagem será produzida pelo discurso. 

Para uma compreensão básica do conceito de unus e totus, lembremos da proposta 

de nosso trabalho. Debruçamo-nos sobre cada um dos anúncios selecionados, isto é, 

fizemos a análise de trabalhos únicos; após o estudo de todos eles individualmente, 

buscamos e reunimos as recorrências apresentadas, os traços comuns entre os destinatários. 

Essas recorrências delinearam, então, para nós, a imagem de um “supradestinatário”, capaz 

de representar, por amostragem, o “alvo” comunicativo dos enunciadores publicitários do 

Dia dos Namorados 2007. Estabelecemos que, nas análises do unus, trataríamos o 

destinatário da mensagem de narratário; apenas chamaríamos de enunciatário aquele 
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“supradestinatário” revelado pelo totus – no nosso caso, referente a uma categoria 

representada pelo conjunto de peças publicitárias para o Dia dos Namorados 2007. Fazendo 

um paralelo, apenas a título ilustrativo, pode-se classificar, da mesma forma, o conjunto de 

veículos de comunicação da grande imprensa como um totus e o conjunto de veículos da 

imprensa sensacionalista como um outro totus. 

Para detectar os traços dos narratários projetados, nos textos, pelos narradores, 

decidimos percorrer seus planos de conteúdo e de expressão. O plano de expressão dá 

acesso ao plano de conteúdo e cria novos sentidos para este; representa a forma como o 

plano de conteúdo é expresso, ao mesmo tempo que lhe dá suporte.   

O plano de expressão tem a possibilidade de ser manifestado em alguma ordem 

sensorial. Em anúncios publicitários, por exemplo, temos uma manifestação verbo-visual e, 

por apresentarem mais de uma substância da expressão, são chamados de textos sincréticos. 

Nessa perspectiva sincrética, extraímos uma classificação com base no grau de intimidade 

entre o que há de verbal e de não-verbal nos textos, pois esta relação nos pareceu 

significativa para trazer à tona o páthos de nosso enunciatário, já que é ele quem, na 

verdade, determina as escolhas do enunciador. 

Por fim, no ideário bakhtiniano, fomos buscar os conceitos de dialogismo e 

ideologia, capazes de nos dar subsídios para as análises dos aspectos extralinguísticos dos 

textos selecionados.  

Apresentado o nosso percurso teórico, proposto para o desenvolvimento deste 

trabalho, expomos, agora, a estrutura pensada para a presente tese em forma de capítulos: 

- 1: o capítulo abordará os aspectos da Propaganda que julgamos mais pertinentes 

para o trabalho em si, pois complementares àqueles relativos aos estudos semióticos aqui 

utilizados. O capítulo foi considerado necessário por trazer, ao leitor, a natureza e as 

peculiaridades da Propaganda, que funcionarão como subsídios básicos para uma 

compreensão mais abrangente da presente tese. Trata-se de um capítulo introdutório, 

destinado a familiarizar o leitor minimamente com elementos do universo da Propaganda, 

oferecendo a ele uma síntese de conceitos essenciais, importantes para o entendimento dos 

desdobramentos teóricos de nosso trabalho.  

- 2: abordará os fundamentos da semiótica de Greimas, sempre tendo como foco a 

proposta da pesquisa. Assim, falaremos, no âmbito do plano de conteúdo, da sintaxe e da 
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semântica dos três níveis que o compõem (narrativo, discursivo e fundamental). No nível 

narrativo, especificamente, abordaremos, em linhas gerais, o enunciado elementar e os 

percursos narrativos (competência, perfórmance, manipulação e sanção). Estudaremos, 

ainda, o plano de expressão e, na sequência, falaremos sobre sujeitos e instâncias da 

enunciação, actante e ator, e sobre a isotopia do idílico presente na Propaganda.  

- 3: neste capítulo, aprofundaremos, no âmbito da sintaxe discursiva, o estudo na 

categoria da pessoa, falando do éthos do enunciador e do páthos do enunciatário, este 

último, grande foco de nosso trabalho;  

- 4: o capítulo trata do conceito, natureza e características dos textos sincréticos, e a 

relação de intimidade entre os planos verbal e não-verbal, que pode ser de incoerência, 

coerência, inerência e aderência. Essa relação foi observada e caracterizada nas análises de 

todas as peças integrantes de nosso Corpus; 

- 5: traz alguns fundamentos bakhtinianos ao estudo, com ênfase em suas idéias 

sobre ideologia e princípio dialógico, que também foram aplicadas nos estudos de cada um 

de nossos anúncios;   

- 6: neste capítulo, organizamos um percurso de análise, buscando estruturações 

mais ‘homogêneas’, capazes de facilitar a percepção das recorrências entre os textos, 

pontos de partida para a revelação do páthos de nosso enunciatário. Assim, o capítulo 6 traz 

os estudos das dez peças publicitárias escolhidas, procurando seguir a seguinte ordem: 

dados de publicação; actantes, papéis dos narratários nas relações sociais e cena 

enunciativa; discurso do anúncio em linhas gerais; principais aspectos dos níveis narrativo, 

discursivo e fundamental; isotopias/desencadeadores de isotopia; relação de intimidade 

entre planos verbal e não-verbal; aspectos extralinguísticos (dialogismo) e suma.  

- Considerações Finais: com este capítulo, encerramos o nosso trabalho com o 

páthos do enunciatário construído pelos discursos, fazendo reflexões críticas acerca dos 

principais aspectos percebidos ao longo das análises; 

- Referências bibliográficas: conjunto das obras estudadas (livros, artigos, tese), as 

quais constituíram nossa base teórica e possibilitaram a construção de um alicerce para o 

desenvolvimento deste trabalho. De parte significativa dessas obras, foram extraídas 

citações, devidamente apontadas ao longo do trabalho. O item conta, ainda, com referências 

a websites eventualmente consultados. 
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- Anexos: traz texto referente à classificação das classes sociais no País, 

mencionado nas considerações finais, e as dez peças publicitárias selecionadas para o 

estudo. 

Isso exposto, acreditamos que nossas análises revelarão o páthos de um enunciatário 

que representa o consumidor de classe média, mediano também em sua capacidade de 

compreensão do mundo em que vive, situado social e ideologicamente na 

contemporaneidade (ideologia burguesa), e inserido em uma dada situação bastante 

específica: as relações homem-mulher. No capítulo reservado às Considerações Finais, 

verificaremos se a hipótese sustentar-se-á e reuniremos todos os detalhes recorrentes 

percebidos ao longo das análises. 

Este trabalho tenciona colocar-se como uma contribuição aos estudos da 

Propaganda sob o prisma do universo teórico da análise do discurso, já que, nos diversos 

livros de Propaganda pesquisados pela autora ao longo do tempo para a estruturação de 

conteúdos programáticos das matérias lecionadas, foi sentida uma carência de análises à luz 

dos princípios básicos da semiótica greimasiana. Essa carência foi percebida como uma 

oportunidade para contribuirmos com um estudo diferenciado, cujos objetivos estejam 

enraizados na área da análise do discurso, mas que interessem à formação e atuação de 

estudantes e profissionais da Propaganda. 
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1. LINHAS GERAIS DO DISCURSO NA PROPAGANDA 

 

 

1.1. PROPAGANDA: DIÁLOGO RETÓRICO 

 

A inserção deste capítulo de abertura justifica-se, no trabalho, pois 

contextualiza/situa a Propaganda, da qual emanam os discursos, objeto desta tese. A 

proposta é, já no início, possibilitar ao leitor uma percepção genérica acerca dessa área da 

Comunicação Social. Por isso, antes da fundamentação teórica, consideramos 

imprescindível registrar uma síntese de oportunos conceitos e questões não discutidas à luz 

da Semiótica, as quais a evocam.  

Não podemos esquecer de que nos debruçamos sobre discursos publicitários e, 

desse modo, fundamental que cuidássemos de uma breve apresentação da Propaganda. E, 

sem dúvida, também o olhar desta área nos trouxe luzes e inspirou na elaboração deste 

trabalho.  

Já a Semiótica, importante esclarecer, oferece aspectos complementares aos estudos 

da Propaganda – mas não contraditórios. E, por intermédio da Semiótica, estes estudos 

também podem ser aprofundados.  

Isso posto, vale dizer ainda que, neste capítulo, trataremos da Propaganda, 

preponderantemente, do ponto de vista de quem a faz.  

A marca da Propaganda contemporânea é a busca por novas formas de atuação e, 

por conseguinte, de anúncios, com o objetivo de causar real impacto no público-alvo, cada 

vez mais ‘poderoso’, por contar com um universo imenso de alternativas de consumo. Os 

pesquisadores da área afirmam que a linguagem que tem se colocado como a mais 

adequada ao ritmo frenético de vida atual e à preferência pelo novo e simples, emergente 

nos últimos tempos, comportaria discursos chamados hedonistas e narcisistas. Um exemplo 

seriam os filmes publicitários do automóvel Stilo, da Fiat, e seu slogan (este entendido 

como frase ou oração que sintetiza as qualidades do produto e convida para o consumo): 

‘ou você tem ou você não tem’. Nele, o redator publicitário se aproveitou da vaidade do 

público, que quer ter estilo para ser respeitado, invejado, admirado.  
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A maior parte dos discursos se vale de formas eufemistas, positivas, simpáticas e 

sedutoras, para alcançar o objetivo comercial da publicidade, dirigidas ao inconsciente – a 

exemplo da marca de produtos de beleza O Boticário, com o ‘você pode ser o que quiser’, 

de 2007. Outros são construídos de forma hiperbólica, com o uso de superlativos, por 

exemplo, como o do provedor UOL (“O melhor conteúdo”). O ponto a ressaltar é que a 

busca é sempre pelo ajuste ao páthos do narratário/enunciatário (ver capítulo 3, item 3.2, 

deste trabalho). 

Randazzo tece uma observação sobre a publicidade: 

 

A publicidade é um tipo de comunicação em forma de história, uma ficção 
narrativa que, além de transmitir informações acerca do produto, procura 
refletir (grifo nosso) os valores, o estilo de vida, e a sensibilidade do 
consumidor-alvo e/ou da cultura (1996, p. 59). 

 

Além de pretender refletir valores, estilos e a própria sensibilidade do público-alvo, 

importa destacar que a publicidade também busca refletir a sua cultura. Sobre essa relação, 

Carvalho observa: 

 

Entre os publicitários ocidentais, destacam-se cinco temas preferidos: 
criança, família, sexualidade, mulher e símbolos de status.  
O ponto de partida do flash cultural da própria mensagem publicitária é, 
na maioria das vezes, um estereótipo cultural, utilizado como referência 
pela coletividade (tema clássico), como uma espécie de inconsciente 
coletivo. [...]  
A mensagem publicitária sempre utilizará as palavras com a carga cultural 
que possuem na comunidade em que será veiculada, tentando não 
contrariar o estabelecido, para que possa ser entendida e aceita (2004, p. 
107-108). 

 

 A autora explica que a publicidade se vale de modelos globais de conhecimentos 

para que suas mensagens sejam persuasivas, claras e rápidas, como no caso do anúncio do 

Pão de Açúcar (Anexos, p. 169), que fala, de forma estereotipada, do desconforto das 

mulheres com relação à paixão dos homens pelo futebol e dos homens com relação à 

“mania” feminina de querer discutir a relação. São “verdades” que habitam o senso comum, 

circulam socialmente em nossa cultura e dispensam maiores elucubrações. Portanto, são 

ideais para o uso da Propaganda.   
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Os profissionais da área também têm apostado na promoção do novo consumo, ou 

seja, aquele orientado pelo que o público quer. Obviamente, se as organizações se dispõem 

a criar e produzir aquilo que seus consumidores desejam, muito mais vão estar focadas em 

falar aquilo que ele quer ouvir, da maneira que ele quer ouvir.  

De acordo com Martins (1997), publicidade são técnicas e habilidades linguísticas, 

utilizadas em textos da Propaganda, que compõem o que se chama de linguagem 

publicitária. Marcada por certo grau de formalidade e de adequação à mensagem, tem a 

função de operar como discurso informativo e persuasivo. Seu dever principal é o de levar à 

ação, ou seja, em última instância, ao consumo de um produto ou serviço, ou à adesão a 

uma idéia ou a um conceito (como, por exemplo, ‘Omo, porque se sujar faz bem’, como 

referência à liberdade das crianças para brincarem na terra ou com tintas, sem a 

preocupação com suas roupas, e desenvolverem a criatividade e uma vida socialmente 

saudável). 

A mensagem da linguagem publicitária busca seguir a coloquialidade, em função da 

maior compreensão proporcionada, e obedece às características do produto e à função 

persuasiva da publicidade.  

Sobre a sua complicada relação com a verdade e a mentira, Durandin (1997, p. 25) 

resume ao dizer: “O que se diz ou não se diz depende portanto essencialmente do efeito que 

se quer produzir”. A Propaganda é, sem dúvida, o lugar do elogio às qualidades de um 

produto ou serviço (quer existam ou não).  

A finalidade da linguagem publicitária é a de apresentar as características do 

produto, objetivando atingir as emoções do público. O que se busca é a criação de um 

sentimento de escassez e o despertar de desejos nem sempre conscientes. Na Propaganda, 

tudo está voltado para se criar uma ilusão de que a posse de um objeto será capaz de 

preencher um vazio individual. E essa posse, em uma visão greimasiana, é sempre eufórica. 

Divulgam-se as qualidades dos objetos, enquanto as verdadeiras intenções do enunciador 

são ocultadas (que é, ao final, vender).  

Verifica-se que também existem, do ponto de vista dos estudos da Propaganda, dois 

sujeitos: um sujeito-destinador, de quem parte a ação comunicativa, e um sujeito-

destinatário, a quem esta ação se dirige. Na Propaganda, as escolhas estratégicas para a 

construção do texto pelo enunciador em função do enunciatário são estudadas como 
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técnicas para o fazer persuasivo. Isso posto, certo é que os discursos na Propaganda 

refletem o éthos e o páthos de destinador e destinatário respectivamente, conceitos 

estudados no capítulo 3. 

O objetivo da linguagem publicitária é chamar a atenção, despertar o interesse, 

estimular o desejo, persuadir e levar os indivíduos a mudarem de atitude por meio da 

comunicação. Suas características, a partir da década de 50, quando do surgimento das 

escolas de comunicação e da multiplicação das agências, são: dinamismo, coloquialidade 

(busca de identificação com o público), capacidade de atrair e de facilitar o conhecimento 

da mensagem pelo público, e ser, preferencialmente, sintética. Essas são suas tendências 

atuais. 

As funções dessa linguagem em relação às imagens, que irão compor o anúncio ou o 

filme publicitário, segundo Barthes, citado por Martins (1997, p. 37), são: 

- função de ancoragem: papel de “ancorar” o sentido desejado, em oposição a outras 

leituras possíveis. Assim, o discurso orienta o público para o sentido preestabelecido. 

- função de ligação: palavra desempenha papel de acrescentar algo novo na história 

(mais comuns nas imagens em movimento, como cinema, histórias em quadrinhos, tiras 

etc.).   

Por fim, deve-se entender texto publicitário (que pode ser lido ou falado), de acordo 

com Martins, como toda comunicação verbal voltada a levar informações comerciais ou 

ideológicas ao público. Engloba títulos, subtítulos, rótulos, slogans, legendas, comerciais, 

folders (ou folhetos), textos musicados etc.  

De acordo com Bockman, citado por Martins (1997, p. 40), “mais do que a 

significação explícita, o que conta no texto publicitário é o que está subjacente, implícito, o 

que é conotado”. Barthes explica que o significado de conotação tem um caráter 

simultaneamente geral, global e difuso, e oferece uma definição ao conceito. Para ele, 

conotação é 

 

[...] um fragmento de ideologia (grifo nosso): o conjunto das mensagens 
em português remete, por exemplo, ao significado “Português”; uma obra 
pode remeter ao significado “Literatura”; estes significados comunicam-se 
estreitamente com a cultura, o saber, a História; é por eles que, por assim 
dizer, o mundo penetra o sistema; a ideologia seria, em suma, a forma (no 
sentido hjelmsleviano) dos significados de conotação, enquanto a retórica 
seria a forma dos conotadores (2006, p. 97) 
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Na Propaganda, ir além do significado literal, da realidade concreta, da linguagem 

denotada é fundamental. Na criação do texto publicitário, mais vale a evocação de uma 

idéia, portanto, a conotação. A linguagem conotada refere-se a algo que não se vê, mas é 

sugerido, ultrapassando a relação significante/significado. Há a intenção subjetiva de 

impressionar pelo simbolismo, que, algumas vezes, é pouco clara e pode se revelar nas 

analogias, associações de idéias, formas linguísticas – como rimas, encontros vocálicos e 

consonantais, onomatopéias; uso de superlativos, diminutivos, neologismos e palavras-

montagem – etc. “Há, portanto, na linguagem, valores intencionais pessoais que se 

sobrepõem aos valores objetivos ou referenciais da comunicação real” (MARTINS, 1997, 

p. 48). 

 

 

1.2. ANÚNCIO 

 

 

O anúncio foi o tipo de peça publicitária escolhido para o nosso estudo, como já 

comentamos anteriormente. O Corpus da presente tese é composto, exclusivamente, de dez 

anúncios voltados à ocasião “Dia dos Namorados” de 2007. Por essa razão, consideramos 

pertinente sua abordagem em um item específico neste capítulo. 

Anúncio é a mensagem que pretende exercer uma ação psicológica sobre o receptor 

(aqui, entendido como o consumidor em potencial ou público-alvo), levando-o a uma 

mudança comportamental em relação a uma idéia, um produto ou serviço. Tem de estar 

ajustado ao destinatário em primeiro lugar; ao mercado, ao veículo de comunicação que o 

publicará e ao próprio produto/serviço/idéia. Há, em um anúncio, três tipos de mensagem: 

linguística, icônica codificada ou denotada, e não codificada ou 

conotada/cultural/simbólica.  

Atualmente, um anúncio é orientado para a unidade, isto é, deve tratar de um único 

assunto; deve trazer, apenas, o tema central, seguindo o norte do unique selling proposition. 

Sobre esse norte, Martins (1997, p. 31) reitera: “O anúncio deve conter uma única 

proposição de venda”. A preferência atual é pela estrutura em forma ‘circular’, isto é, o 
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tema é dado na introdução (ou, usando o conceito aristotélico de retórica, no exórdio) e, 

depois do desenvolvimento do discurso, retorna-se ao princípio. A estratégia é adotada para 

evitar questionamentos e para conduzir a uma conclusão definitiva do público.  

Barthes (2001, p. 15), ao comentar a retórica de Aristóteles, oferece uma definição a 

ela. Assim, retórica é, para o semiólogo, “o meio de produzir uma das coisas que podem 

indiferentemente ser ou não ser, cuja origem está no agente criador, não no objeto criado 

[...]”. Ou seja, trata-se de uma técnica.  

Ao estudar especificamente a mensagem publicitária, Barthes comenta: 

 

[...] sem ultrapassar o nível linguístico da mensagem, pode-se dizer que a 
“boa” mensagem publicitária é aquela que condensa em si a retórica mais 
rica e atinge, com precisão (muitas vezes com uma única palavra) os 
grandes temas oníricos da humanidade, operando assim essa grande 
liberação das imagens (ou pelas imagens) que define a poesia mesma. 
Noutras palavras, os critérios da linguagem publicitária são os mesmos da 
poesia: figuras retóricas, metáforas, jogos de palavras, todos aqueles 
signos ancestrais, que são os signos duplos, alargam a linguagem rumo a 
significantes latentes e dão assim ao homem que os recebe o poder mesmo 
de uma experiência de totalidade. Numa palavra, quanto mais uma frase 
publicitária contiver duplicidade, ou, para evitar uma contradição nos 
termos, quanto mais ela for múltipla, melhor preencherá a sua função de 
mensagem conotada [...] (2001, p. 201-202). 

 

Na Propaganda, como já foi dito, as palavras são selecionadas sem se perder de 

vista a busca por criar intimidade com o público (os destinatários), numa simulação/criação 

de ilusão de diálogo. É o público o grande foco da Propaganda; tudo gira em torno dele.  

As escolhas lexicais, obviamente, são sempre ideológicas (sobre ideologia, ver 

capítulo 5), com base em sistemas de valores. Assim, pode-se citar, por exemplo, os 

discursos políticos norte-americanos acerca da invasão do Iraque pós-11 de setembro, 

chamada estrategicamente, pelo governo George Bush Filho, de ‘guerra contra o 

terrorismo’. A adoção da expressão foi aconselhada por profissionais do Marketing – 

universo em que se encontra a Propaganda, do qual ela é ferramenta. 

A função prevalente, no discurso publicitário, é a chamada, por Jackobson, de 

conativa. É dada uma ordem ao receptor, com base na persuasão. Apenas para ilustrar, 

pode-se lembrar do caso da cerveja Schincariol, cujo relançamento, com nova fórmula, foi 

divulgado por meio de uma campanha publicitária – vencedora do prêmio Marketing Best 
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2004 – baseada na ordem-sugestão ‘Experimenta’. A marca adotou outro nome, Nova 

Schin, e seus filmes publicitários apoiavam-se na repetição daquele verbo no imperativo.  

Sobre persuasão, vale trazer, aqui, o que comenta Barros (2003, p. 3): 

 

As relações de persuasão e de interpretação na interlocução são estudadas 
pelas teorias semióticas e pragmáticas em geral e pela análise do discurso. 
Procuram elas determinar o dispositivo veredictório que o enunciador 
estabelece no texto e o enunciatário interpreta, e relacionam 
procedimentos discursivos e efeitos de sentido. A persuasão e a 
interpretação envolvem sistemas de valores, do enunciador e do 
enunciatário, que, como afirma Bakhtin, participam da construção 
dialógica do sentido. 

 

 Esses aspectos levantados resumem, grosso modo, o que se busca detectar em cada 

texto colocado sob a lente da análise do discurso. 

 

 

1.3. CRIAÇÃO DO TEXTO PUBLICITÁRIO 

 

 

Escrever com criatividade requer dos redatores publicitários conhecimento dos 

recursos linguísticos para a geração de textos originais, inovadores, inventivos. Ao 

conhecê-los, torna-se possível manipulá-los e utilizá-los, tendo em vista os aspectos 

estético, enfático, de gosto pessoal (preferência relativa ao estilo individual), de clareza e 

expressividade (emocionar o público-alvo). 

A criação publicitária, segundo Piratininga, implica  

 

[...] mergulhar o bem ou serviço no mar informe dos mitos da 
humanidade, presentes na vivência inconsciente de homens e mulheres de 
todas as épocas, estratos sociais e capas culturais, e embebê-lo no que há 
de mais poderoso para induzir à ação – qual seja a promessa de resposta 
efetiva às necessidades que sempre desafiaram homens e mulheres. 
Vida e morte, paz e guerra, ganho e perda, regozijo e luto, amor e ódio, 
perdão e vingança – tais serão, entre outros poucos, daí por diante, os 
companheiros arquetípicos inseparáveis do bem ou serviço nos mass 
media e no universo de referenciais do consumidor (1994, p. 77). 
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O processo de criação do texto publicitário inclui etapas como a definição do tema e 

do assunto. O tema pode ser entendido, em Propaganda, como o estímulo, a intenção do 

redator, a idéia central sobre a qual se quer dizer algo. “É aquilo em que se quer fazer 

acreditar” (MARTINS, 1997, p. 107). Relaciona-se com a meta do anunciante, que é a de 

convencer para vender um produto/serviço/idéia. Exemplo: o conceito de ‘carro da família’. 

O assunto, por sua vez, inclui as afirmações, características, os argumentos, as idéias que 

explicam e comprovam o tema. O assunto é expresso por palavras e/ou imagens, e traz 

informações para persuadir.  

Os argumentos podem ser apelativos, emotivos, racionais e lógicos, não agressivos 

e/ou subjetivos. Os apelativos trazem características intrínsecas e extrínsecas de um produto 

ou serviço. Um exemplo: ‘tal carro: o mais resistente do mercado e, ainda por cima, lindo’. 

Os emotivos pretendem tocar na vaidade e nos sentimentos do público-alvo. Aqui, pode-se, 

novamente, mencionar o caso do automóvel Stilo: ‘ou você tem ou você não tem’. Os 

racionais e lógicos apelam para o que é tangível. Exemplo: o carro mais vendido no País, 

segundo pesquisa da Revista Quatro Rodas. Os não agressivos são estruturados sem o uso, 

por exemplo, de imperativos. Assim, se o anúncio diz “o celular que é a sua cara”, para um 

aparelho moderno, de design arrojado e com diversas funções, a intenção é criar uma 

identidade entre consumidor e equipamento, por qualidades presentes neste. Por fim, os 

argumentos subjetivos vão apelar para questões de identidade, de vaidade, de ego. Um 

slogan que trilha por esse caminho seria algo do tipo ‘para você, que gosta de requinte’.  

 Os textos publicitários contam com estruturas chamadas de tópicos frasais. O tópico 

frasal é a idéia básica expressa em um enunciado (como exemplo, a pergunta “O que faz o 

seu amor feliz?”, do anúncio do Pão de Açúcar, Anexos, p. 169). Outras frases irão 

esclarecê-lo, justificá-lo ou trazer argumentos que favoreçam essa idéia. Preferencialmente, 

aparece no início de um parágrafo.  

 Em Propaganda, os parágrafos são classificados em: 

• Narrativo: contém personagens, definição de tempo/espaço e ação. Sua redação 

segue a estrutura introdução, enredo, clímax e desfecho. 

• Dissertativo: traz definições, juízos ou argumentação. Visa a comprovar o tópico 

frasal. Redigido com a sequência introdução, desenvolvimento e conclusão. 

• Descritivo: traz aspectos físicos ou psicológicos, impressões sensoriais. 
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• Interrogativo: iniciado com uma pergunta para chamar a atenção. 

  

 

1.4. ARGUMENTAÇÃO 

 

 

De acordo com Martins (1997), argumentar é o ato de influenciar, por meio da 

evidência, com apresentação de provas concretas, ou da lógica, tecendo-se um raciocínio 

para chegar a conclusões. Os textos podem conter argumentos lógico-formais/referenciais 

e/ou lógico-emocionais. No caso de conter ambos os tipos, são chamados de mistos. 

Martins (1997, p. 130) traz um bom exemplo de texto misto, referente ao anúncio do 

bombom Serenata de Amor, no qual se poderá localizar tanto informações lógico-formais 

(quando o redator elenca as características do chocolate do anúncio) como argumentos 

lógico-emocionais (quando o publicitário fala, em tom de brincadeira, do admirador secreto 

da garota, que perde a importância frente à paixão pelo bombom). Segue o enunciado: “Ela 

acaba de descobrir que toda paixão é feita com duas coberturas de chocolate ao leite, capa 

crocante de biscoito waffle e recheio de castanha de caju. Agora, só falta descobrir quem 

mandou o Serenata de Amor. Mas isso fica pra um segundo momento”. 

Sobre argumentos, Carrascoza diz 

 

O discurso que deseja persuadir tem um caráter mais ideológico, subjetivo 
e intemporal: busca atingir a vontade e o sentimento do interlocutor por 
meio de argumentos plausíveis ou verossímeis, visando obter sua adesão, 
dirigindo-se assim mais para um ‘auditório’ particular (1999, p. 17). 
 

A persuasão é constitutiva do discurso publicitário e pertencente ao universo das 

emoções. Na Propaganda, o texto deve informar e persuadir, ou seja, tem de ser capaz de 

desencadear consumo. Nele, há promessa de algo ao destinatário. Para conquistar seu 

objetivo, o redator utilizará procedimentos retóricos, como já mencionado. A retórica na 

publicidade é “fonte de elementos amplificadores da força argumentativa do discurso” 

(CARRASCOZA, 1999, p. 20). 

O autor lembra a Retórica de Aristóteles e seus gêneros:  
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No gênero deliberativo, aconselha-se ou desaconselha-se sobre uma 
questão de interesse particular ou público. O judiciário comporta a 
acusação e a defesa. O demonstrativo (ou epidítico, explicação nossa) 
abrange o elogio e a censura (CARRASCOZA, 1999, p. 25). 

 

Na Propaganda, de acordo com o autor, domina o gênero deliberativo – que rege o 

modelo chamado apolíneo da publicidade impressa (estruturado com proposição, 

argumentação, conclusão e/ou convite à ação) –, seguido do demonstrativo ou epidítico, 

que rege o modelo chamado dionisíaco do texto publicitário.  

Segundo Carrascoza (2004), no gênero deliberativo/apolíneo, o aconselhamento é 

mais explícito e a estruturação do texto busca impedir as várias interpretações do narratário, 

sendo, assim, construído em consonância com seu repertório. Esse discurso é o terreno do 

racional, no qual o foco é o próprio produto ou serviço. Aqui, predomina o uso do 

imperativo e dos argumentos lógicos, não a insinuação. 

 Já o discurso demonstrativo/dionisíaco, cujo objetivo é mais institucional, coloca-se 

como opção quando o narratário pertence a uma elite ou pouco se tem a dizer sobre os 

valores de uso do produto ou serviço. A intenção de aconselhamento neste é mais sutil e 

intersubjetiva. “Esse tipo de discurso é adotado preferencialmente para defender valores 

tradicionais, valores já aceitos, que não sucitam polêmica” (2004, p. 57). Assim, é 

facilmente percebido em anúncios de produtos ou marcas consagradas. Seu foco na emoção 

e no humor leva as peças publicitárias ao formato de narrativas, parecidas com fábulas, 

crônicas ou contos. Nesse modelo, histórias são contadas, mas, mesmo assim, não são 

oferecidas ao narratário diversas interpretações, já que existe um objetivo único a ser 

alcançado: a persuasão para a adesão (compra), independentemente da sedução envolvida 

para tanto. A estratégia é apresentar ao narratário um fragmento da vida cotidiana da 

maioria dos indivíduos, para desencadear a identificação. Seus argumentos são 

predominantemente emocionais. 

Segue-se, também, o esquema aristotélico com relação às etapas do discurso lógico-

formal, que são: 

- exórdio: introdução (título). 

- narração: apresentação do assunto. 

- provas: informações que buscam demonstrar veracidade (exemplo: inseticida com 

fórmula exclusiva, sem cheiro, devido à ausência de tal componente químico). 
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- peroração: é o epílogo, composta de quatro fases: predispor o público em favor do 

anunciante, amplificar/atenuar o que foi dito, excitar paixões e recapitular o que foi dito 

Para persuadir, vale o uso de estereótipos –, fórmulas consagradas (tanto nos 

códigos visuais como no código linguístico), que afastam questionamentos, como “a união 

faz a força” –; a substituição de nomes (como no caso da ‘guerra contra o terrorismo’ em 

vez de ‘invasão do Iraque’, já citada anteriormente); a criação de inimigos (exemplos: 

sujeira versus Omo, dor versus Aspirina); o apelo à autoridade, quando se incluem 

testemunhos favoráveis, como, por exemplo, os de dentistas, recomendando determinada 

marca de creme dental; e a afirmação e repetição, por exemplo, do nome do produto. Essas 

técnicas de persuasão são apontadas por J. Brown e apresentadas por Carrascoza (1999, p. 

41). 

Um discurso argumentativo será considerado eficaz se conseguir disposição do 

destinatário para admitir a probabilidade de uma teoria ou provocar uma ação de realização 

imediata (por exemplo, a de consumo desencadeado pela publicidade).  

A premissa básica para a conquista da adesão está na resposta a um único 

questionamento: ‘a quem dizer?’ – ou, em outras palavras, qual o páthos do enunciatário 

que devemos ter em mente para construir os sentidos de um texto publicitário? Assim, a 

definição do público-alvo é que determinará o “como dizer”. Isso implica forma e 

conteúdo. Significa dizer que os argumentos têm de ser compatíveis com a realidade do 

público e, também, com o seu “mundo interior”, no qual habitam valores, crenças e sonhos, 

para haver persuasão. Obviamente, que tudo dependerá da credibilidade do emissor da 

mensagem.  

O público, entendido como conjunto de receptores que o emissor pretende 

influenciar com sua argumentação, terá de ter seu perfil presumido pelo emissor (o que, na 

Propaganda, é chamada de ‘audiência presumida’) tão próximo quanto possível da 

realidade. Assim, o emissor busca captar o interesse do público e reproduzir atitudes 

ideológicas. E, nesse ponto, na comunicação, as pesquisas junto aos públicos são 

primordiais (por exemplo, de satisfação, de opinião). 

O ponto de partida do emissor está nas informações/premissas que o público já 

conhece e aceita, que serão selecionadas para a estruturação da argumentação (exemplo: a 

preferência pública pelo que é raro em detrimento do banal). O redator, então, irá decidir 
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qual o tipo de linguagem a ser usada e escolher as técnicas adequadas de apresentação, 

considerada a visibilidade necessária para cada caso (duração da campanha, abrangência da 

veiculação – se local, regional ou nacional – etc.). 

Para encerrar a exposição, vale lembrar o que diz Barthes acerca da publicidade e 

sua relação com o homem: 

 

[...] toda publicidade diz o produto (é a sua conotação) mas conta outra 
coisa (é a sua denotação); é por isso que só se pode colocá-la no rol dos 
grandes alimentos de nutrição psíquica (segundo a expressão de R. Ruyer) 
que são para nós a literatura, o espetáculo, o cinema, o esporte, a 
Imprensa, a Moda; ao tocar o produto pela linguagem publicitária, os 
homens lhe dão sentido e transformam assim o seu simples uso em 
experiência do espírito (2001, p. 203). 
 

 Nos capítulos seguintes, os conceitos e fenômenos abordados aqui serão retomados 

à luz dos preceitos da Semiótica.  
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2. FUNDAMENTOS DA SEMIÓTICA GREIMASIANA 

 

 

A semiótica greimasiana oferece, ao presente estudo, orientação teórico-

metodológica para a análise dos sujeitos da enunciação publicitária, especialmente, do 

enunciatário, nosso foco principal. A proposta metodológica greimasiana será apresentada, 

aqui, de forma sucinta, para situar o leitor teoricamente em relação a conceitos utilizados 

em nossas análises.  

 Barros explica que o objeto da Semiótica é o texto. Assim, essa teoria tenta 

“descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (2005, p. 7). A 

Semiótica superou estudos anteriores ligados à área da Linguística, voltados, 

principalmente, às dimensões da frase, e se lançou na busca da apreensão do sentido dos 

textos.  

 Textos devem ser analisados considerando-se tanto os aspectos linguísticos (ou seja, 

de estruturação interna; de significação) como os aspectos extralinguísticos (isto é, das 

relações sócio-histórias; de comunicação interpessoal), já que ambos incidem na construção 

de seus sentidos. Com relação à perspectiva extralinguística dos textos, no presente 

trabalho, como já expusemos, chamamos o ideário bakhtiniano para nos auxiliar 

conceitualmente na análise dos aspectos ideológicos emersos das peças de nosso Corpus e 

dos diálogos travados entre cada discurso em estudo e outros nascidos da cultura e da 

sociedade. 

 Isso posto, voltemos a Greimas e à sua proposta metodológica de estudo textual. A 

teoria semiótica greimasiana concebe os textos em dois planos a serem analisados: de 

conteúdo e de expressão. O conteúdo dos textos manifesta-se por intermédio de um plano 

de expressão e deve ser estudado em primeiro lugar. Fiorin observa: 

 

Chamamos manifestação à união de um plano de conteúdo com um plano 
de expressão. Quando se manifesta um conteúdo por um plano de 
expressão, surge um texto (2006a, p. 44-45). 

 

Um ponto importante a ser entendido antes de prosseguirmos é o da diferenciação 

entre discurso e texto. O discurso situa-se no plano do conteúdo do texto e emerge na 
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passagem das estruturas narrativas para as discursivas, levando-se em conta os níveis do 

percurso gerativo de sentido que veremos adiante. O texto é a soma do plano de conteúdo 

com o plano de expressão – entendido como lugar de manifestação do conteúdo, onde os 

sentidos são expressos pelas mais diferentes linguagens –, conceitos que serão retomados 

posteriormente. 

De acordo com Fiorin, 

 

No momento em que, no simulacro metodológico, temos a junção do 
plano de conteúdo com um plano de expressão, ocorre a textualização  
(grifo nosso). O texto é, assim, uma unidade que se dirige para a 
manifestação (2008, p. 22).  

 

Gregolin observa ainda que a textualização é o resultado de práticas sociais usuais 

em dada época e cultura. Assim, podemos falar em formas textuais, cristalizadas pelo 

contexto sócio-histórico. Apesar da cristalização, que imprime ao texto uma unidade lógica, 

com começo, meio e fim, esse texto está sempre em aberto. Gregolin explica: 

 

enquanto discurso, ele é marcado pela incompletude, pois relaciona-se 
com outros textos (existentes, possíveis ou imaginários), com suas 
condições de produção (os sujeitos e a situação), com o que chamamos 
sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso, a memória do dizer).  Essa 
heterogeneidade do discurso ocorre porque as práticas de textualização 
acontecem em lugares sociais organizados e reconhecidos como 
portadores de fala: o campo literário, o campo científico, o campo político 
etc. As regras do modo de dizer condicionam todos os atos de fala sociais. 
Assim, toda a produção de sentidos (grifo nosso) deve dar-se no interior 
desses campos institucionalmente constituídos como lugares de onde se 
fala (2003, p. 49-50). 

 

Desse modo, reafirma-se que os sentidos dos textos não são construídos somente 

pelas escolhas linguísticas ou estilísticas de um enunciador, mas, também, advêm da 

própria vida da língua, de seus usos sociais, do contexto histórico-cultural no qual está 

mergulhada, das ideologias em jogo e dos diálogos estabelecidos entre discursos 

correlacionados. 
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2.1. O PLANO DE CONTEÚDO: PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO 

 

O plano de conteúdo (ou nível da imanência) consiste no percurso gerativo de 

sentido do texto, que pode ser entendido, segundo Fiorin (2008, p. 18) como “um simulacro 

metodológico das abstrações que o leitor faz ao ler um texto” ou, em outras palavras, como 

a montagem, pelo destinatário, de um simulacro de produção dos discursos.  

Fiorin complementa: 

 

[...] o percurso gerativo de sentido deve ser entendido como um modelo 
hierárquico, em que se correlacionam os níveis de abstração do sentido. 
[...] O que se quer é analisar as regularidades (do texto, explicação nossa) 
e mostrar, a partir delas, a construção das especificidades, num processo 
de complexificação crescente [...] (2008, p. 18). 

 

Vamos entender melhor o que isso quer dizer: a teoria semiótica greimasiana 

subdivide o plano de conteúdo em três níveis: discursivo, narrativo e fundamental, seguindo 

uma ordem que vai do mais complexo e concreto rumo ao nível mais abstrato e simples. 

Recomenda-se que o analista do discurso comece seu trabalho pelo nível intermediário (o 

narrativo), para, em seguida, passar para o nível discursivo e chegar ao nível fundamental, 

por uma questão metodológica.  

Os níveis discursivo, narrativo e fundamental do plano de conteúdo apresentam, 

cada um deles, uma sintaxe e uma semântica. A sintaxe, em Semiótica, pode ser definida 

como “conjunto de mecanismos que ordena os conteúdos”, enquanto que a semântica 

corresponde aos “conteúdos investidos nos arranjos sintáticos” (FIORIN, 2008, p. 20). 

Esses arranjos, por sua vez, podem estar investidos de diversos conteúdos semânticos. 

Grosso modo, podemos dizer que a sintaxe relaciona-se com a organização, a estrutura, 

enquanto que a semântica relaciona-se com o significado.  

Para a presente tese, como já salientamos, a ênfase será dada ao nível discursivo, 

subnível da sintaxe, em que são encontradas as desembreagens enunciativas actorial 

(ego/eu), espacial (hic/aqui) e temporal (nunc/agora), as mais evidentes na Propaganda e 

presentes em todas as peças de nosso Corpus, para instauração de efeitos de proximidade e 

realidade.  
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O enunciador publicitário, ao projetar um “eu” falando com um “tu” em seu 

enunciado, tenciona estabelecer uma relação de intimidade, de proximidade com o seu 

enunciatário, colocando-se, muitas vezes, como um amigo, que se preocupa com ele, que 

deseja apenas ajudar e dar boas dicas, facilitando a sua vida, cumprindo um percurso 

estratégico para encobrir o mundo ilusório à venda. Usa, também, o verbo no tempo 

presente (presentificação), instaurando um efeito de realidade nos textos. Segundo 

Carrascoza (2004, p. 42), com a utilização dos verbos no presente, “o enunciador objetiva 

se aproximar do auditório que lhe é contemporâneo e agir sobre ele”.  

A publicidade contemporânea, buscando refletir a informalidade vigente, tem se 

concentrado na construção de textos que simulem aproximação com o consumidor. Para tal, 

tem lançado mão de estratagemas capazes de eliminar barreiras entre os sujeitos da 

enunciação, como o uso frequente do “você” ou até mesmo com a inserção do nome 

próprio do destinatário em peças que seguem via e-mail ou Correio. 

Sobre os sujeitos participantes da comunicação, Barros (2002, p. 17) comenta que 

“não são lugares vazios e sim casas cheias – de valores, de crenças, de projetos, de 

aspirações, de desejos, de sentimentos”. Em realidade, valores, crenças, projetos, 

aspirações, desejos e sentimentos acabam sendo usados “contra” o destinatário, pois são 

fragilidades, verdadeiros “calcanhares de Aquiles”: são eles o alvo do destinador, que, por 

meio de um enunciado, toca naquilo que é mais caro ao destinatário para sensibilizá-lo, 

persuadi-lo e levá-lo à ação desejada (na Propaganda, a compra).  

Entenda-se por enunciador o sujeito (persuasivo) implícito na enunciação, o 

destinador do ato comunicativo. A enunciação é o evento comunicativo, promovido pelo 

enunciador e projetado para um enunciatário, em termos amplos, o destinatário da 

comunicação. 

Importante salientar que o enunciatário atua como sujeito interpretativo e produtor 

do discurso, já que é com sua imagem em mente que o enunciador vai construir o seu texto, 

buscando estratégias voltadas à conquista dos sentidos e efeitos desejados. Sua imagem 

exerce, portanto, no enunciador, uma coerção. Nessa perspectiva, portanto, como o 

enunciador, o enunciatário é sujeito da enunciação, conforme atestam Greimas e Courtés:  

 

[...] o enunciatário não é apenas destinatário da comunicação, mas 
também sujeito produtor do discurso, por ser a “leitura” um ato de 
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linguagem (um ato de significar) da mesma maneira que a produção do 
discurso propriamente dito. O termo “sujeito da enunciação”, empregado 
frequentemente como sinônimo de enunciador, cobre de fato as duas 
posições actanciais de enunciador e enunciatário (2008, p. 171). 

 

Narratário é o nome dado ao destinatário referido ou não no enunciado. Por sua vez 

e em correspondência, o promotor do evento, quando tomado um enunciado realizado, 

passa a ser chamado de narrador. Narrador e narratário “são sujeitos diretamente delegados 

do enunciador e do enunciatário” (GREIMAS e COURTÉS, 2008, p. 327).  

A pista da existência do narrador é a projeção do “eu” no texto ou seu apagamento, 

quando se constitui um narrador em terceira pessoa. O ”eu” pode ser externado ou 

implícito. No plano de conteúdo do anúncio do Azeite de Oliva Delícia (Anexos, p. 164), 

quando se lê “Faça uma declaração de amor em espanhol. Funcionava com o Don Juan”, o 

“eu” é ocultado no texto escrito, mas ele está ali, na medida em que só um “eu” pode 

interpelar um “você”. 

Enunciador e enunciatário são chamados de actantes do primeiro nível de 

enunciação e os representantes de duas figuras da cena enunciativa: o autor e o leitor, ou, 

melhor dizendo, as imagens de ambos construídas pelo texto (éthos e páthos), conceitos 

que veremos adiante. Actante é um conceito que deve ser entendido, por ora, como 

entidade sintática da narrativa, e será revisitado a posteriori. 

A metodologia da análise semiótica recomenda que partamos do nível intermediário 

(narrativo) para o discursivo e, deste, para o fundamental, como já comentamos. Seguindo 

essa proposta metodológica, o trabalho abordará, em linhas gerais, as estruturas textuais, 

buscando ilustrar, oportunamente, os princípios teóricos com exemplos retirados do 

universo do Corpus publicitário desta tese. 

 

 

2.1.1. A SINTAXE E A SEMÂNTICA NARRATIVAS 

 

 

A sintaxe narrativa é, nas palavras de Barros (2005), “um espetáculo que simula o 

fazer do homem que transforma o mundo”. A narrativa, desse modo, deve ser concebida 

tanto como mudança de estados – desencadeada por uma ação do destinatário, focada na 
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conquista de objetos que, para ele, representam valores – como sucessão de contratos 

firmados e rompidos entre os sujeitos do enunciado.  

A título de introdução, cabe também esclarecer o que vem a ser programa narrativo 

ou sintagma elementar da sintaxe narrativa. Ainda de acordo com Barros (2005, p. 20), 

trata-se de “um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. Integra, portanto, 

estados e transformações”. Vejamos cada um desses conceitos: 

Enunciados de estado expressam relações de junção (conjunção ou disjunção) entre 

sujeitos e objetos dos textos. Assim, por exemplo, no anúncio do Azeite Delícia, há um 

destinatário posto em disjunção com a forma de comemorar o Dia dos Namorados proposta 

pelo destinador, ou seja: preparando um jantar especial para seu par, fazendo uso do Azeite 

anunciado, o qual representa uma verdadeira declaração de amor (e em espanhol!). Assim, 

o Azeite deixa de ser apenas Azeite e passa a ser muito mais. O valor impresso no objeto, 

ao qual adere, transforma-o em objeto-valor. O objeto passa a ser o caminho do destinatário 

para o alcance dos valores que preza. Por isso que, para muitos, um belo carro representa 

status, poder, sedução e, até mesmo, virilidade. 

Enunciados de fazer expressam a transformação operada pelo destinador na relação 

entre o destinatário e os objetos. Esses enunciados operam a passagem de um estado para o 

outro (da conjunção para a disjunção ou vice-versa).  

A título de complementação conceitual, os tipos de programas narrativos são, de 

acordo com Barros (2005): de aquisição de objeto-valor (quando a transformação do 

destinatário resulta em conjunção); de privação (quando resulta em disjunção); de valor 

investido no objeto (observando-se que os valores podem ser modais ou descritivos, 

conceitos aos quais voltaremos na sequência); de relação entre os actantes narrativos e os 

atores que os manifestam no discurso (aos conceitos de actante e ator, voltaremos no item 

2.4); simples ou complexos – constituídos por mais de um programa hierarquizado: 

programa narrativo principal (de base) e programas secundários (de uso), estes, 

pressupostos daquele. 

Valores modais são o dever, o querer, o poder e o saber, que transformam a relação 

do destinatário com os valores e fazeres. Valores descritivos, que conceituaremos adiante, 

são os objetos de um enunciado, como carros, jóias, tapetes, restaurantes, viagens. Os 

programas narrativos são de dois tipos fundamentais: de competência (consiste em uma 
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doação de valores modais) e perfórmance (consiste em uma apropriação de valores 

descritivos). 

A Propaganda vai enfatizar, prioritariamente, o valor modal do querer: vai fazer o 

destinatário de uma peça publicitária querer determinado objeto, o qual está revestido de 

significações subjetivas. O discurso sobre este gira em torno quase sempre de escolhas 

eufóricas, cuja semântica social é positiva. Termos como “perfeito” (anúncio do Baby Beef 

Rubaiyat, Anexos, p. 165), “melhor” (anúncio do Azeite Delícia, Anexos, p. 164), 

“exclusivo” e “limitado” (anúncio do Terço da Padroeira, Anexos, p. 170) ilustram essas 

escolhas e configuram marcas do “ser” do destinatário.  

Logicamente, não basta querer. O destinatário também tem de poder adquirir – o 

que permitirá a concretização da conjunção com o objeto-valor (figurativizado por um bem, 

material ou não). Como a Propaganda está a ele se dirigindo, deduz-se daí que esse poder é 

pressuposto pelos destinadores (os anunciantes). 

Outra modalidade presente nos discursos publicitários é a do saber fazer. 

Pressupondo competências – linguísticas, tecnológicas, culturais –, o enunciador estrutura 

seu discurso persuasivo. O objeto é construído para despertar o desejo no sujeito e levá-lo à 

ação. Até então, ele era um sujeito de estado em disjunção com um objeto-valor, como já se 

comentou anteriormente.  

 Sobre uma outra modalização, o dever ter, Baruffaldi observa: 

 

[...] o mais enraizado no enunciatário do texto da propaganda, subjacente 
a todo esse universo discursivo, é o dever ter, sobremodalização que 
poderia ser lexicalizada pelo adjetivo imprescindível. Mostrar que o 
objeto ofertado é imprescindível, levar o outro a entrar em conjunção com 
esse objeto é o propósito da manipulação do enunciador, o representante, 
na cena enunciativa, de um destinador. Este é fonte de todas as estratégias 
persuasivas que visam a criar no outro o sentimento de que manter-se em 
disjunção significa receber uma sanção negativa: estar à margem das 
esferas mais participativas da sociedade e estar, portanto, condenado à 
exclusão e distante da almejada felicidade (2006, p. 194). 

 

Ilustremos com um exemplo de nosso Corpus. No anúncio do Baby Beef Rubaiyat, 

encontramos uma obviedade pressuposta pelo narrador e expressa pela interpelação “E 

você está onde, que ainda não fez sua reserva?”, a qual incita a um dever (fazer/ter). O 

narrador ultrapassa a esfera do “querer” do narratário, o qual é manipulado, modalizado, 
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levado a encarar como obrigatória a celebração do amor em um “templo” como o Rubaiyat. 

Esse “dever” advém da forma como o narratário é projetado no discurso, ou seja: um 

frequentador de bons restaurantes, um indivíduo sofisticado, socialmente “impecável”. 

Desse modo, não fazer a reserva assume um tom de algo praticamente imperdoável: uma 

verdadeira “gafe”. Uma “gafe” pode, potencialmente, gerar comentários desfavoráveis em 

seu meio social, o que representa, ao narratário, uma sanção negativa, conceito ao qual 

retornaremos adiante. 

Apenas como complementação, lembramos o slogan de 2008 da revista semanal 

Veja: “Indispensável para o País que queremos ser” (leia-se bem informado, com gente 

bonita, limpa, “descolada” e bem alimentada). Assim, a intenção é a de levar o destinatário 

a pensar que deve ter a revista – afinal, ela é “indispensável” nas palavras do destinador: 

deve fazer uma assinatura ou, no mínimo, comprá-la em banca até conquistar poder 

aquisitivo tal que permita a ele recebê-la em casa – é a sua responsabilidade para “o bem da 

Nação”.  

Outro aspecto que precisamos trazer é o de cena enunciativa. Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 95) comentam: 

 

[...] ao falar de “cena de enunciação”, acentua-se o fato de que a 
enunciação acontece em um espaço instituído, definido pelo gênero de 
discurso, mas também sobre a dimensão construtiva do discurso, que se 
“coloca em cena”, instaura seu próprio espaço de enunciação.  

 

 Eles dividem a cena de enunciação em três cenas distintas: englobante, genérica e 

cenografia. Sem entrar em cada um dos conceitos, importa o que os autores destacam sobre 

o discurso da Propaganda, objeto do presente trabalho: 

 

Outros gêneros exigem a escolha de uma cenografia; eles se esforçam, 
assim, para atribuir a seu destinatário uma identidade em uma cena de 
fala. É o caso, por exemplo, dos gêneros ligados ao discurso publicitário: 
certas propagandas exploram cenografias de conversação, outras de 
discurso científico etc. [...] Os gêneros de discurso que mais recorrem a 
cenografias são aqueles que visam a agir sobre o destinatário, a modificar 
suas convicções (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, 97). 

 

Maingueneau (2008, p. 87) observa que “todo discurso, por sua manifestação 

mesma, pretende convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima”. Assim, no 
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anúncio do Pão de Açúcar (Anexos, p. 169), a cena de enunciação conduz o seu narratário a 

uma espécie de cilada, nas palavras do autor, já que o texto é, em um primeiro momento, 

recebido como um “momento a dois”, um “estar junto” característico da data comemorativa 

– ou seja, o que é recebido já se encontra instalado em uma memória coletiva, isto é, integra 

o repertório de cenas do narratário –, e não como um anúncio pertencente ao gênero da 

Propaganda. E completa: “O que diz o texto deve permitir validar a própria cena por 

intermédio da qual os conteúdos se manifestam” (MAINGUENEAU, 2008, p. 88). 

Sobre essas cenas, consideradas compartilhadas pelo narrador, Maingueneau 

comenta:  

 

[...] a “cena validada” não se caracteriza propriamente como discurso, mas 
como um estereótipo autonomizado, descontextualizado, disponível para 
reinvestimentos em outros textos. Ela se fixa facilmente em 
representações arquetípicas popularizadas pelas mídias (2008, p. 92). 

 

 Dito isso, vejamos, a partir de agora, a sintaxe do nível narrativo em suas diferentes 

etapas. Como dissemos, o nível narrativo é a segunda etapa do percurso gerativo de sentido. 

A conversão do nível fundamental (neste capítulo, item 2.1.3) ao narrativo é sintetizada em 

três pontos por Barros: 

 

1. introdução do sujeito – em lugar das operações lógicas fundamentais, 
ocorrem transformações narrativas operadas por um sujeito; 
2. as categorias semânticas fundamentais tornam-se valores do sujeito e 
são “inseridas” nos objetos com que o sujeito se relaciona; 
3. as determinações tensivo-fóricas fundamentais convertem-se em 
modalizações que modificam as ações e os modos de existência do sujeito 
e suas relações com os valores (2005, p. 191). 

 

Na sintaxe do nível narrativo, encontra-se o enunciado elementar, que se relaciona a 

um estado do sujeito – chamado ‘destinatário’ – anterior ao momento de qualquer anúncio 

publicitário que se queira considerar, anterior ao “agora” do nível discursivo, a ser 

abordado mais adiante.  

Esse sujeito-destinatário está, como vimos, em uma relação de conjunção e 

disjunção com determinados objetos. Greimas e Courtés (2008, p. 346) explicam como 

entendem o termo objeto: “Denomina-se objeto [...] o que é pensado ou percebido como 

distinto do ato de pensar (ou de perceber) e do sujeito que o pensa (ou o percebe)”.  
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A consciência da disjunção é despertada por um sujeito-destinador, que usa de 

estratégias para conseguir os seus objetivos, isto é, promover, no destinatário, a conjunção 

com outro objeto-valor. 

O objeto (ou objeto-valor) ganha, para o sujeito-destinatário, um significado 

especial, que transcende a sua materialidade. Assim, há uma separação entre o sujeito e o 

objeto, e, consequentemente, pode-se falar sobre transitividade (GREIMAS e COURTÉS, 

2008, p. 513-514).  

As funções transitivas podem ser de junção ou de transformação, que geram os 

enunciados de estado (caracterizados pela noção de estático) e de fazer (caracterizados pela 

noção de dinâmico) respectivamente, sobre os quais já falamos anteriormente. 

Nos textos da Propaganda, o destinatário tem uma relação disjuntiva com o objeto 

ofertado (uma das modalidades do enunciado de estado). Diante disso, o sujeito-destinador 

(o enunciador publicitário) deve cumprir um programa de base: transformar a relação de 

disjunção, persuadindo (fazendo querer ou pensar que deve) o destinatário a agir (fazer), a 

fim de entrar em conjunção com o objeto divulgado (na Propaganda, este objeto é concreto, 

material e valorizado com exagero).  

Para promover a persuasão (trata-se de um fazer persuasivo, o “fazer-crer”), usa 

artifícios como os dos valores modais (querer, dever, poder, saber-ser/saber-fazer). O 

sujeito-destinatário é persuadido a querer o objeto, sente que deve possuí-lo para perceber a 

si mesmo como parte integrante de seu grupo social, julga que pode adquiri-lo e, em seu 

íntimo, sabe que deve realizar a ação de aquisição do bem. Equivale dizer que o 

destinatário é modalizado pelo querer, dever, poder e saber comprar ou usar um produto ou 

serviço respectivamente.  

Esses valores modais são figurativizados por meio de “pistas” enxertadas nos textos 

pelo sujeito-destinador. Por exemplo, no anúncio da Abyara Planejamento Imobiliário 

(Anexos, p. 161), a qualidade/estilo dos calçados masculino e feminino depositados ao lado 

das camas, o carpete de madeira do primeiro quadro e o tapete de longas cerdas creme do 

segundo, o tipo/forma de arrumação das camas de ambos os atores remetem a pessoas de 

certo prestígio social e certa sofisticação. São objetos materiais que funcionam como 

indícios, como figuras que revestem/recobrem valores, como traços do páthos do 

enunciatário, conforme será visto com maior profundidade no capítulo 3, item 3.2.  
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Além dos valores modais – que caracterizam o tipo de relação estabelecida entre 

sujeito e objeto –, há uma outra grande classe de valores já mencionados: a dos descritivos 

(objetos consumíveis e entesouráveis, prazeres e “estados de alma”). Estes, conforme 

observam Greimas e Courtés, podem ser divididos em duas classes: 

 

Os valores descritivos podem ser divididos, por sua vez, em valores 
subjetivos (ou “essenciais”, frequentemente conjungidos ao sujeito nas 
línguas naturais pelo copulativo “ser”) e valores objetivos (ou 
“acidentais”, frequentemente atribuídos ao sujeito com o auxílio do verbo 
“ter” ou de seus parassinônimos (2008, p. 527). 

 

A Propaganda, importante registrar, também busca os valores descritivos (por 

querer promover a compra de objetos concretos. Esses objetos são figurativos, já que a eles 

serão associados valores subjetivos como prestígio, sucesso, conforto).  

Sandmann observa que “sendo a linguagem da propaganda até certo ponto reflexo e 

expressão da ideologia dominante, dos valores (grifo nosso) em que se acredita, ela 

manifesta a maneira de ver o mundo de uma sociedade em certo espaço da história” (2003, 

p. 34). Assim, Sandmann (2003) enumera algumas aspirações humanas costumeiramente 

exploradas por esse gênero discursivo, aceitas pela classe dominante: valores do 

tradicional, muitas vezes conjugado com o valor do moderno e da qualidade; da juventude e 

beleza – tratadas como eternas –; do requinte de alimentos, bebidas, trajes ou espaços 

físicos; da moda; do sucesso pessoal/profissional – manifestado por riqueza, bens, roupas, 

carros, moradia, padrão de vida, status social –; da eficiência de cosméticos ou roupas; do 

produto estrangeiro (normalmente, francês ou inglês, de acordo com o autor) etc.  

Sandmann (2003) lembra, também, que ao tratar desses valores, há uma recorrência, 

na Propaganda, de determinados substantivos, como charme, classe, conforto, elegância, 

estilo, modernidade, natureza, personalidade; de adjetivos, como especial, exclusivo, 

surpreendente, bonito, nobre, charmoso, alegre, clássico; e de sintagmas, como bom gosto, 

muito por pouco, preço baixo.  

O texto da Propaganda, deve-se esclarecer, mesmo sendo produzido em função de 

um destinatário singular, está voltado a um sujeito plural, que engloba um número 

indefinido de indivíduos. Não importa se o texto diz, como no caso do anúncio da 

Margarina Delícia, “Delícia garante o seu café-da-manhã no dia 13. Mas a noite do dia 12 é 
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com você” (Anexos, p. 168). Apesar de individualizar o destinatário, o destinador 

publicitário está se dirigindo, na verdade, para um sujeito coletivo. 

O sujeito-destinador comumente questiona a relação do sujeito-destinatário consigo 

mesmo (o que implica também questionar a relação deste com sua alteridade, outra face de 

uma mesma moeda), devido à disjunção inicial supostamente existente com os objetos 

exaltados pelas peças publicitárias. A transformação do estado original do sujeito-

destinatário é, a partir daí, promovida.  

Manipulado pelo enunciado da Propaganda do sujeito-destinador, processa-se uma 

mutação no sujeito-destinatário, que passa para um estado de conjunção com os valores do 

sujeito-destinador e para um estado de disjunção com o seu “eu” anterior e com a sua 

identidade. Assim, a Propaganda massifica o destinatário.  

A ilusão, criada para ocultar os efeitos nefastos da sociedade de consumo por ela 

mesma, faz com que esse destinatário sempre perca (identidade, dinheiro) numa relação 

desigual. A transformação decorre da persuasão da Propaganda e da pressão social. A 

sociedade de consumo e a relação do ser versus ter são as bases da Publicidade. 

Os valores dos textos da Propaganda, normalmente, valem prestígio, status, estilo, 

conquistados pela aquisição de objetos. A Propaganda, assim, habitualmente, fala de 

valores modais de poder (nos enunciados integrantes do Corpus deste trabalho, leia-se: 

“posso ser amado, porque estou ‘antenado’ ao mundo onde vivo e, por exemplo, ofereço 

um jantar à minha ‘cara-metade’ usando o Azeite Delícia” ou, então, “levo o meu par para 

jantar no Rubaiyat” – Anexos, p. 164 e p. 165).  

 Um percurso narrativo é composto de um encadeamento lógico de programas 

narrativos, numa relação em que cada um deles é o pressuposto do outro. Quando temos um 

programa de competência seguido por um programa de perfórmance, temos um percurso do 

sujeito. Significa dizer, grosso modo, que só pode fazer/realizar algo alguém que tenha ou 

adquira competência para tal. O programa de aquisição de competência em função do qual 

o destinatário do anúncio do Estadão (Anexos, p. 167) passa a querer escrever uma 

declaração de amor, julgando-se capaz, forma, com o programa de perfórmance de fazer 

declarações, o percurso narrativo desse destinatário.  

 O nível narrativo conta, também, com os percursos do destinador-manipulador e do 

destinador-julgador. O destinador-manipulador é um actante que desempenha, entre outros, 
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o papel de sujeito doador de valores modais, funcionando como fonte desses valores ao 

destinatário. Assim, em seu percurso, ele definirá esses valores. O destinador-manipulador 

levará o destinatário a crer nos valores de seu interesse para conseguir manipulá-lo como 

deseja em um primeiro momento (fase de atribuição de competência semântica); na 

sequência, há a doação dos valores modais do querer/dever/saber e poder-fazer (fase de 

doação de competência modal).  

 A manipulação pressupõe o estabelecimento de um contrato entre destinador e 

destinatário. Ao fazer-crer do destinador (fazer-persuasivo) corresponde o crer (fazer-

interpretativo) do destinatário, que poderá aceitar ou não esse contrato. O sucesso da 

manipulação dependerá de um sistema comum de valores compartilhado entre os sujeitos.  

 Já o percurso do destinador-julgador relaciona-se com uma sanção ao destinatário, 

que encerra a estrutura narrativa. Os programas narrativos, nesse caso, são o de sanção 

cognitiva ou interpretação (na qual o destinatário é julgado por suas ações e pelos valores 

propostos inicialmente, isto é, pelo cumprimento do compromisso assumido na 

manipulação) e o de sanção pragmática ou retribuição (no qual o destinatário cumpridor do 

contrato é julgado positivamente e recompensado e aquele que se mostrou “infiel” é 

julgado negativamente e punido). 

Apresentados esses conceitos preliminares, voltemos a uma questão fundamental 

deste trabalho. Como o enunciador/narrador constrói a imagem do enunciatário/narratário 

(seu páthos)? Essa construção passa, também, pelos percursos aqui estudados e pode ser 

assim resumida basicamente: existe um sujeito – o narratário – que não tem um objeto. 

Partindo desse ponto, o narrador projeta um simulacro do outro sujeito, faz a ancoragem 

deste no tempo/espaço e realiza a doação de valores modais do querer, saber, poder e dever. 

Emerge, daí, o modo de ser do narratário.  

 Desse modo, nas palavras de Baruffaldi, 

 

O exame do enunciatário do texto da propaganda mostra que ele é, 
sobretudo, um sujeito do fazer a que se atribuem competências modais 
que chegarão à superfície de formas distintas. As modalidades são tanto 
virtualizantes quanto atualizantes: ele quer ter alguma coisa; sabe fazer 
outra; pode ou deve conseguir uma terceira. Com freqüência, essa 
modalização configura sua forma de existência. Por exemplo, por vezes, o 
fato de ele ser modalizado por um querer (ele quer conforto, boa 
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qualidade de trabalho) revela sua existência modal: ele é um ser exigente 
(2006, p. 187). 

 

O primeiro percurso narrativo fala da doação de competência do sujeito-destinador 

ao sujeito-destinatário e traz a manipulação deste por aquele, no nosso caso, por meio da 

massificação promovida pela Propaganda.  

Pode-se supor que as mensagens publicitárias, disparadas em alta escala, retiram a 

capacidade crítica do homem atual, que se vê impelido a consumir para compreender-se a si 

próprio, o seu lugar no mundo. O que ele é passa a ser ditado pelo que ele tem e compra, 

não mais pela referência do existir do outro (alteridade). 

As mensagens persuasivas (baseadas, em Propaganda, na tentação e sedução) o 

levam a crer que ele tudo pode fazer . O sujeito-destinatário sofre uma espoliação de sua 

identidade, mas tem a sensação de que ganhou algo em troca (o sujeito-destinador o teria 

tornado competente para fazer algo “indispensável”).  

O destinatário torna-se sujeito da perfórmance e passa, então, a efetivamente querer-

fazer o que o destinador deseja. O objeto-valor “vendido” pelo destinador publicitário passa 

a ser referência do existir no mundo. 

O sujeito-destinador leva, assim, o sujeito-destinatário a acreditar, pela 

manipulação, que ele é o que compra, veste, ostenta. Assim, este passa a alimentar o 

mercado passivamente. Age conforme o esperado pelo destinador. O consumo se torna a 

referência. O destinatário quer consumir, crê que deve fazê-lo, sabe como fazê-lo, pode e 

vai tornar-se o que o destinador publicitário deseja e o que a sociedade espera dele.  

O destinatário dos discursos da Propaganda, a partir do momento que sucumbe ao 

destinador sem ressalvas, espera ser reconhecido como um indivíduo ‘da moda’ ou de 

sucesso em seus projetos de vida, que tudo pode fazer, porque possui.  

O destinador-“vencedor”, implicitamente, fez promessas, nutriu expectativas, por 

exemplo, de reconhecimento social no narratário e, portanto, passa a “dever” isso a esse 

destinatário-“vencido”. Apesar de o narrador ter prometido algo que, por si só, não pode 

realizar (afinal, quem pode reconhecer o status do narratário é a sociedade), o narratário 

espera, em função de seu papel de consumidor cumprido, colher, como retribuição, 

“louros” sociais. 



 47

Em contrapartida, há a sanção negativa. Aqui, vale relembrar o exemplo dado 

anteriormente do Baby Beef Rubaiyat. No anúncio, o narrador extrapola as fronteiras do 

“querer” do narratário e envereda nos caminhos do “dever”. Ao interpelá-lo (“E você está 

onde, que ainda não fez sua reserva?”), essa reserva assume um tom de tamanha obviedade 

que expressa, caso esta seja desafiada, um poder de levar o destinatário ao cometimento de 

uma séria “gafe”, capaz de gerar uma sanção social negativa, como críticas, rejeição, 

exclusão. 

Na Propaganda, o querer-fazer do sujeito-destinatário é desencadeado porque ele 

quer ter – e, por conseguinte, quer ser. O percurso trilhado pelo sujeito-destinatário passa 

pela sua crença na sociedade de consumo e pelo seu querer-estar na moda, querer-ter 

sucesso, pelo seu querer-fazer parte, pertencer a um grupo, refletir uma época e uma 

cultura, valores e crenças.  

No subnível da semântica narrativa, os elementos semânticos são relacionados com 

os sujeitos, a partir de sua definição como valores investidos em objetos nos enunciados de 

estado. Nos anúncios do Dia dos Namorados, podemos dizer que os valores amor, 

compartilhamento e declaração estão inseridos em objetos postos, como um jantar especial 

(peça do Azeite Delícia) ou com a veiculação de um anúncio no qual o enamorado expõe os 

seus sentimentos (peça do Estadão).  

Para este trabalho, vamos nos ater, a título de complementação conceitual, apenas às 

noções de modalização dos enunciados, sem entrar no terreno das paixões em Semiótica – 

como a cólera, a frustração, o amor ou a indiferença, entendidas como efeitos de sentido de 

qualificações modais, que transformam o sujeito de estado.  

Assim, a modalização de enunciados de estado – ou modalização do ser –, nas 

palavras de Barros (2005, p. 42-43), “atribui existência modal ao sujeito de estado”. Já a 

modalização de enunciados do fazer “é, por sua vez, responsável pela competência modal 

do sujeito do fazer, por sua qualificação para a ação”. 
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2.1.2. A SINTAXE E A SEMÂNTICA DISCURSIVAS 

 

 

 Resume Barros: 

 

No nível discursivo, a última etapa do percurso gerativo do sentido, a 
narrativa vai ser colocada no tempo e no espaço, os sujeitos, os objetos, os 
destinadores e os destinatários da narrativa, ou seja, os actantes, vão 
tornar-se atores do discurso, graças a investimentos semânticos e de 
pessoa, os valores dos objetos vão ser disseminados como temas e 
transformados, sensorialmente, em figuras (2005, p. 193). 

  

Para entender os patamares dos percursos gerativos, em especial o nível discursivo, 

vale lembrar a explicação de Fiorin: 

 

[...] o nível fundamental é invariante e pode ser concretizado 
variavelmente no nível narrativo. Este, por sua vez, é invariável em 
relação ao nível discursivo, que realiza variavelmente as estruturas 
narrativas. Isso significa que o nível discursivo é, de um lado, o nível da 
realização do conteúdo manifestado pelo texto; de outro, é responsável 
pela singularidade dos conteúdos expressos, já que ele não é invariante de 
outro conteúdo variável (2008, p. 23). 

 

 Isso significa dizer que, se temos, no nível fundamental, uma oposição essencial 

como felicidade versus infelicidade, caso do anúncio do Pão de Açúcar (Anexos, p. 169), 

esses dois lados da mesma moeda são considerados constantes, imutáveis. Apesar disso, a 

concretização desse nível mais abstrato do discurso no subsequente nível narrativo pode se 

dar de diversas formas.  

No caso do anúncio do Pão de Açúcar, temos, basicamente, um destinatário em 

disjunção com o objeto-valor “noite especial (com produtos Pão de Açúcar)”. Esse sujeito 

sofre uma manipulação do destinador e passa a querer entrar em conjunção com esse 

objeto-valor. O destinador realiza uma doação de competência, levando o destinatário a crer 

que pode-fazer a noite acontecer. A partir daí, o destinatário passa a querer-fazer 

efetivamente (perfórmance). Essa transformação é interpretada, por ele, como essencial. 

Com o contrato de consumo cumprido, o destinatário passa a esperar sua recompensa 

(experimentar uma noite realmente especial ao lado de seu par).  
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Outras tantas formas de abordar o destinatário poderiam ter sido escolhidas pelo 

destinador, daí o caráter variante do nível narrativo. A partir do momento em que é 

concretizado, tornar-se-á constante em relação ao nível mais complexo, o discursivo, o qual 

irá realizar variavelmente o seu antecessor. Assim, sem perdê-lo de vista, serão instaladas, 

pelo destinador, as categorias de pessoa/espaço/tempo, os temas/valores e as figuras no 

discurso, resultando em uma mensagem singular ao leitor.  

Na sintaxe discursiva, tudo se volta à revelação das relações entre sujeito da 

enunciação e enunciado, e entre enunciador e enunciatário. Na análise do discurso, são 

estudados as projeções da enunciação no enunciado e os recursos de persuasão escolhidos, 

pelo enunciador, para manipular o enunciatário. Esses recursos constituem a cobertura 

figurativa dos conteúdos narrativos, sobre a qual voltaremos mais adiante. 

Segundo Fiorin (2008), enunciação é a instância constitutiva do enunciado e de 

mediação entre as estruturas fundamental e narrativa (virtuais) e a estrutura discursiva 

(realizada). É possível reconstruí-la a partir da detecção de pistas deixadas no discurso, ou 

seja, a partir da análise das condições de produção do texto. O discurso é, portanto, a 

instância na qual a enunciação é desvelada e, desse modo, é o lugar no qual o valores do 

texto mais emergem.  

As projeções da enunciação no discurso relacionam-se com os actantes e as 

dimensões de tempo e espaço. A essa projeção chamamos de desembreagem e embreagem, 

na qual são usadas as categorias da pessoa, do tempo e do espaço. Desembreagem e 

embreagem são, em outras palavras, mecanismos de instauração de pessoas, espaços e 

tempos no enunciado. Essas categorias correspondem a escolhas do enunciador, com foco 

na produção de efeitos de sentido desejados.  

Efeitos de sentido podem ser obtidos com a revelação ou o apagamento das marcas 

da enunciação no enunciado, caracterizando os textos como enunciativos ou enuncivos. Ao 

trabalho, interessam, particularmente, os textos enunciativos, já que prevalentes na 

Propaganda e constituintes de nosso Corpus.  

São enunciativos todos os elementos linguísticos que apontam para a presença do 

enunciador em seu enunciado ou, então, as projeções da enunciação no enunciado (pessoa, 

espaço e tempo). Essa enunciação, instância de instauração do sujeito (categoria da pessoa, 
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o ‘eu’), é a enunciação enunciada, ou seja, aquela que deixa seu rastro no enunciado. Sobre 

este conceito, diz Fiorin: 

 

Podemos distinguir, pois, nos textos, a enunciação enunciada e o 
enunciado. Aquela é o conjunto de elementos linguísticos que indica as 
pessoas, os espaços e tempos da enunciação, bem como todas as 
avaliações, julgamentos, pontos de vista que são de responsabilidade do 
“eu”, revelados por adjetivos, substantivos, verbos etc. O enunciado é o 
produto da enunciação, despido das marcas enunciativas (2004, p. 17). 
 

Fiorin explica que a enunciação é a instância linguística logicamente pressuposta pela 

existência do enunciado. 

 
Isso significa que um enunciado como “Todo homem é mortal” pressupõe 
um “Eu digo: todo homem é mortal”. Essa afirmação parece um truísmo 
já que, se existe um dito, há um dizer que o produziu. No entanto, é 
prenhe de conseqüências teóricas. Quando se projeta um “eu” no interior 
do enunciado, de tal forma que se diga “Eu digo que todo homem é 
mortal”, haverá ainda assim uma instância pressuposta que terá produzido 
esse enunciado: “Eu digo: eu digo que todo homem é mortal”. Isso 
implica que é preciso distinguir duas instâncias: o “eu” pressuposto e o 
“eu” projetado no interior do enunciado (2004, p. 17). 

 

 

O ‘eu’ enuncia num tempo e espaço, o que significa dizer que estes organizam-se 

em função do sujeito. Assim, é a enunciação “o lugar do ego, hic et nunc”, nas palavras de 

Fiorin (2008, p. 24).   

Ao falar dos sujeitos da enunciação, explica Fiorin: 

  

O “eu” é instaurado no ato de dizer: “eu” é quem diz “eu”. A pessoa a 
quem o “eu” se dirige é estabelecida como “tu”. O “eu” e o “tu” são os 
actantes da enunciação (grifo nosso), os participantes da ação enunciativa. 
Ambos constituem o sujeito da enunciação, porque o primeiro produz o 
enunciado e o segundo, como uma espécie de filtro, é levado em 
consideração pelo “eu” na construção do enunciado. O “eu” realiza o ato 
de dizer num determinado tempo e num dado espaço. “Aqui” é o espaço 
do “eu”, a partir do qual todos os espaços são ordenados “aí”, “lá” etc.; 
“agora” é o momento em que o “eu” toma a palavra e, a partir dele, toda a 
temporalidade linguística é organizada. A enunciação é a instância que 
povoa o enunciado de pessoas, de tempos e de espaços (2004, p. 16). 
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Os enunciados na Propaganda costumam ser projetados com as desembreagens 

enunciativas, ou seja, aquelas por meio das quais se instalam, no enunciado, os actantes, o 

espaço e o tempo da enunciação. Assim, detectamos comumente, nos discursos 

publicitários, a desembreagem enunciativa actorial (em primeira pessoa/eu versus tu), a 

temporal (tempo presente/agora) e a espacial (aqui) para estabelecer efeitos de 

subjetividade/intimidade/proximidade e realidade. Observe-se que, com relação à 

desembreagem enunciativa temporal especificamente, a projeção de um “agora” no 

enunciado tem, como intuito, a produção do efeito de concomitância com a enunciação.  

Todo discurso pretende persuadir e, para tanto, deve se colocar como verdadeiro e, 

desse modo, seus mecanismos destinam-se a criar uma ilusão de veridicção. Além dos 

efeitos de proximidade (ou distanciamento) e de realidade (ou referente), a verdade dos 

discursos constrói-se pelo diálogo com outros textos (da cultura), conhecimento 

compartilhado e criação de identificação, sobre os quais falaremos no decorrer do presente 

trabalho.   

A Propaganda também se vale de uma intimidade forçada, quando lança mão de 

traços de oralidade, para erigir um simulacro de conversação, num esforço do narrador para 

chamar a atenção do enunciatário e conquistar a sua adesão. Acerca dessa característica, 

Durante comenta: 

 

Inseridos na esfera da comunicação cotidiana, os anúncios incorporam, 
em seus textos, diversos elementos da língua falada (hesitações, 
alongamentos, marcadores conversacionais, vocabulário dêitico, entre 
outros) e, em particular, da fala popular (gírias, frases feitas, provérbios, 
ditos populares etc.) com fins expressivos, ou seja, enquanto estratégia 
para o envolvimento emocional do leitor [...] (2004, p. 118). 

  

No Corpus deste trabalho, encontra-se um anúncio que ilustra bem as marcas da 

oralidade na escrita. Na peça publicitária da Brastemp, o narrador registra, ao final: “Dê um 

presente que é assiiim... uma Brastemp”. Em tom de sugestão/ordem, fez-se uso de um 

alongamento (“assiiim...”), típico da língua falada, cuja amplitude de significação dialoga 

com toda uma campanha anterior da marca. Busca-se, por meio desse tipo de expediente, 

imitar a coloquialidade da conversação. A esse anúncio retornaremos no capítulo 6. 
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Na análise do Corpus, teremos oportunidade de discorrer mais a respeito desse 

simulacro de diálogo, ilusão criada por meio da inserção de recursos expressivos da 

oralidade, capaz de “fisgar” o enunciatário, alvo do enunciador publicitário. 

Temos falado diversas vezes em construção de simulacros e, para seu melhor 

entendimento, oportuno lembrar o que diz Barros: 

 

Os simulacros são figuras que representam as competências respectivas 
que os actantes da comunicação se atribuem reciprocamente. Dessa forma, 
os simulacros intervêm como algo prévio e necessário a qualquer 
comunicação ou interação entre sujeitos. O simulacros são objetos 
imaginários que o sujeito projeta e que, embora não tenham nenhum 
fundamento intersubjetivo, determinam de maneira eficaz as relações 
entre sujeitos (2007, p. 30). 

 

Retomando as desembreagens, em contraposição à enunciativa, a semiótica fala 

também em desembreagens enuncivas (em um paralelo àquela, instalam-se o ele, o então e 

o algures). As marcas da enunciação são, nos textos enuncivos, apagadas. O discurso, 

então, constrói-se somente com enunciado enunciado, criando a impressão de 

distanciamento e verdade, como é o caso dos textos científicos. 

Enfim, os mecanismos de instauração de pessoas, espaços e tempos no enunciado – 

as desembreagens enunciativas e enuncivas –, prestam-se a produzir os efeitos de sentido 

de subjetividade e objetividade respectivamente.  

Por fim, vale salientar que o enunciador quer conquistar a adesão de seu 

enunciatário com estratégias acerca do que quer transmitir, o que passa pela definição dos 

contratos em jogo, e dos argumentos de persuasão e interpretação que serão usados.  

 Aqueles valores sobre os quais falamos no nível narrativo são, agora, espalhados no 

discurso sob a forma de temas e figuras (percursos temáticos que recebem investimentos 

figurativos). Assim, neste nível, reside o discurso temático-figurativo.  

Aqui, vale trazer o que diz Fiorin: 

 

Toda a figurativização e tematização manifestam os valores do enunciador 
e, por conseguinte, estão relacionadas à instância da enunciação. São 
operações enunciativas, que desvelam os valores, as crenças, as posições 
do sujeito da enunciação. A tematização produz textos mais abstratos, que 
tem por função primeira explicar o mundo; a figurativização constrói 
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textos concretos, cuja finalidade principal é criar um simulacro de mundo 
(2008, p. 32). 

 

Assim, os textos, de um modo geral, podem versar sobre temas sociais,  

socioeconômicos, psicológicos, da moda, das relações humanas. Tais conteúdos 

semânticos, por sua vez, poderão ser recobertos por figurativizações, isto é, por efeitos 

sensoriais. É comum serem usadas como desencadeadoras de isotopia, que levam a 

releituras dos textos sobre outros primas de visão. Sobre isotopia, conceitua Fiorin:  

 

O que dá coerência semântica a um texto e o que faz dele uma unidade é a 
reiteração, a redundância, a repetição, a recorrência de traços semânticos 
ao longo do discurso. Esse fenômeno recebe o nome de isotopia. [...]A 
isotopia oferece plano de leitura, determina um modo de ler o texto (2006, 
p. 112-113). 

 

Sobre figurativização, dizem Greimas e Courtés, 

 

Dir-se-á que o discurso será figurativizado no momento em que o objeto 
sintático (O) receber um investimento semântico que permitirá ao 
enunciatário reconhecê-lo como uma  figura, como um “automóvel” por 
exemplo: [...] O discurso que relata a busca do automóvel, o exercício e, 
eventualmente, o reconhecimento por outrem do poder que ela permite 
manifestar será um discurso figurativo (2008, p. 211). 

 

Os autores seguem, explicando o exemplo dado: 

 

A instalação da figura “automóvel” afeta o conjunto dos processos 
transformando-os em ações, confere contornos figurativos ao sujeito que 
se torna um ator (grifo nosso), sofre uma “ancoragem” espaço-temporal, 
etc. Dir-se-á, então, que a figurativização instala percursos figurativos e, 
se estes forem coextensivos às dimensões do discurso, farão aparecer 
isotopias figurativas (GREIMAS e COURTÉS, 2008, p. 211). 

 

No caso deste exemplo, a figura “automóvel” está relacionada a um valor de poder 

desejado pelo destinatário, no sentido de destaque social; ela dá indícios do ser do sujeito 

(ele quer destaque, projeção, reconhecimento social) e situa-o em uma época – se o carro 

em questão for um Ford Fusion, sabe-se que se trata de tempos recentes, provavelmente em 
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algum país em que o veículo seja vendido. Em termos discursivos, informações assim 

depreendidas constituirão a cena enunciativa. 

A citação mencionada fala da figura do ator, o que torna necessária uma 

conceituação prévia a seu respeito (voltaremos ao conceito adiante). Greimas e Courtés 

explicam que o ator é obtido pelos procedimentos de desembreagem e embreagem, que 

remetem à instância da enunciação:  

 

O ator é uma unidade lexical, de tipo nominal, que, inscrita no discurso, 
pode receber, no momento de sua manifestação, investimentos de sintaxe 
narrativa de superfície e de semântica discursiva. [...] O ator pode ser 
individual (Pedro) ou coletivo (a multidão), figurativo (antropomorfo ou 
zoomorfo) ou não-figurativo (o destino). [...] (O ator, explicação nossa) é 
o lugar de convergência e de investimento dos dois componentes, sintático 
e semântico (2008, p. 44-45). 

  

Ainda sobre figurativização, importa trazer à tona o que Greimas e Courtés falam: 

 

Em semântica discursiva, a tematização é um procedimento [...] que, 
tomando valores (da semântica fundamental) já atualizados (em junção 
com os sujeitos) pela semântica narrativa, os dissemina, de maneira mais 
ou menos difusa ou concentrada, sob a forma de temas, pelos programas e 
percursos narrativos, abrindo assim caminho à sua eventual 
figurativização. A tematização pode concentrar-se quer nos sujeitos, quer 
nos objetos, quer nas funções, ou, pelo contrário, repartir-se igualmente 
pelos diferentes elementos da estrutura narrativa em questão (2008, p. 
496). 

  

 Nas palavras de Barros, “as figuras concretizam sensorialmente os temas e dão a 

eles “corporalidade”. Assim, os temas abstratos são “recobertos” por traços semânticos 

“sensoriais” de cor, de forma, de cheiro, de sons etc.” (2004, p. 13). 

As variações das peças publicitárias neste nível decorrem do tipo de figurativização 

que o objeto recebe e do páthos do narratário. Desse modo, um mesmo objeto-valor, como, 

por exemplo, a celebração do amor, é figurativizado diferentemente, tendo em vista a 

imagem do narratário do anúncio do Azeite Delícia e do narratário do anúncio do Baby 

Beef Rubaiyat, apesar de ambos versarem, genericamente, sobre o mesmo tema (o amor).  

No Azeite Delícia, o narrador escolheu as figuras gustativas (o azeite, as azeitonas 

dos rótulos, a idéia de jantar); táteis (a viscosidade do óleo, a textura das folhas de oliveira 

colocadas no anúncio, a lisura das superfícies da garrafa e da lata, a suposta maciez da 
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grama que forra a plantação de oliveiras dos rótulos); visuais (a transparência do verde 

oliva aplicado no anúncio, que remete diretamente ao produto e sua boa 

qualidade/procedência); auditivas (o som da cozinha, do frigir das panelas, funcionando 

como a voz do enamorado fazendo a sua declaração).  

Já no anúncio do Baby Beef Rubaiyat, temos instaladas as figuras sensoriais 

gustativas (carne, vinho), táteis (fogo), olfativas (carne no fogo, vinho e o metafórico “amor 

no ar”, que leva a crer que há um aroma especial pairando na ocasião, que pode até ser 

sentido). A cor vermelha, predominante no anúncio, remete a essas figuras e, portanto, são, 

em si, figuras visuais.  

 

 

2.1.3. A SINTAXE E A SEMÂNTICA DO NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

 

No nível fundamental, busca-se a base, a “pedra fundamental” sobre a qual foi 

construído o mínimo de sentido responsável pela geração do texto.  

No nível das estruturas fundamentais, portanto, há sempre uma oposição semântica, 

ponto de partida para a construção do sentido do texto. Segundo Greimas, poder-se-ia 

resumir quaisquer conflitos na oposição vida (positiva, eufórica) versus morte (negativa, 

disfórica). A positividade e a negatividade, logicamente, são relacionais, ou seja, somente 

podem ser assim valoradas quando colocadas em confronto com o seu “avesso” (antônimo). 

Quando se valoriza um pólo do binômio em detrimento do outro, há uma 

modificação dos termos, que deixam de pertencer a uma taxionomia (valores meramente 

descritivos) para pertencer a uma axiologia (valores virtuais, frutos da aplicação de uma 

categoria tímica, conceito este que veremos logo a seguir).  

O páthos do enunciatário e do narratário também resulta de escolhas realizadas na 

categoria tímica. De acordo com Greimas e Courtés, esta palavra vem de timia, do grego 

thymós, “disposição afetiva fundamental”. 

 

A categoria tímica articula-se [...] em euforia/disforia (tendo aforia como 
termo neutro) e desempenha um papel fundamental na transformação dos 
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microuniversos em axiologias [...], ela provoca a valorização positiva e/ou 
negativa de cada um dos termos da estrutura elementar da significação 
(2008, p. 505).  

 

Na Propaganda, uma leitura que se pode fazer é a de uma oposição entre o “eu” do 

enunciatário e sua massificação, pretendida genericamente pelo enunciador – transformação 

intermediada por um estado de “não-eu”. Em tese, pode-se dizer que a passagem da 

identidade original para a coisificação tem caráter disfórico em textos de cunho crítico, 

como no poema “Eu, etiqueta”, de Drummond (1984):  

 

Hoje sou costurado, sou tecido, 
sou gravado de forma universal, 
saio da estamparia, não de casa, 
da vitrina me tiram, recolocam, 
objeto pulsante mas objeto 
que se oferece como signo dos outros 
objetos estáticos, tarifados. 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial, 
peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem. 
Meu nome novo é coisa. 
Eu sou a coisa, coisamente. 

 

Em suma, tem-se o ser e o ter em antagonismo, ou o “ter para ser” tencionado pela 

massificação. O destinatário, pressionado pela sociedade de consumo, quando não tem, crê 

que não é – reconhecido socialmente, respeitado, valorizado, bem visto.  

 

 

2.2. O PLANO DE EXPRESSÃO 
 

 

 Greimas e Courtés, com base em L. Hjelmslev, explicam que denomina-se plano de 

expressão 

o significante saussuriano considerado na totalidade de suas 
articulações, como o verso de uma folha de papel cujo anverso seria 
o significado (2008, p. 197).  

 

 Sobre plano de expressão, observa Fiorin: 
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Quando um discurso é manifestado por um plano de expressão qualquer, 
temos um texto. Poder-se-ia perguntar por que diferenciar a imanência 
(plano de conteúdo) da manifestação (união do conteúdo com a 
expressão), se não existe conteúdo sem expressão e vice-versa. Essa 
distinção é metodológica e decorre do fato de que um mesmo conteúdo 
pode ser expresso por diferentes planos de expressão. [...] Mas poderia 
alguém objetar: quando se veicula um conteúdo por meio de distintos 
planos de expressão, esse conteúdo sofre certas alterações. É verdade. 
Essas mudanças no conteúdo decorrem basicamente de dois fatores: os 
efeitos estilísticos da expressão e as coerções do material (2006, p. 45). 
 

 Os efeitos estilísticos a que Fiorin faz menção são o ritmo, a aliteração, a 

assonância, as figuras retóricas de construção e outras. As coerções do material relacionam-

se com as escolhas do destinador a respeito da manifestação de um conteúdo. Assim, se um 

livro será “transformado” em filme, a nova expressão terá uma ação sobre os sentidos, 

sobre as significações do texto. 

Destacamos, uma vez mais, que o plano de expressão dá acesso ao plano de 

conteúdo, representa a forma como este é expresso, ao mesmo tempo que lhe dá suporte, e 

tem a possibilidade de ser manifestado em alguma ordem sensorial.  

Em anúncios publicitários, por exemplo, a manifestação se dá verbo-visualmente. Já 

em um filme publicitário a manifestação é verbo-visual-sonora. São denominados textos 

sincréticos, por apresentarem mais de uma substância da expressão (conforme capítulo 4 

deste trabalho).   

O plano de expressão pode criar novos sentidos para o plano de conteúdo. Resume 

Barros: 

 

Nesses casos, deve o analista do discurso procurar estabelecer as relações 
novas que se construíram entre expressão e o conteúdo e os sentidos e a 
simbolização delas decorrentes. [...] Essas relações novas que se 
estabelecem entre expressão e conteúdo são chamadas pela semiótica de 
relações semi-simbólicas (grifo nosso) (2005, p. 210). 
 

O semi-simbolismo (que pode ser entendido como um simbolismo “não convencional”, 

inusitado até, em oposição ao simbolismo “convencionado”, o qual, por exemplo, faz o homem 

médio relacionar a cor vermelha à paixão) é responsável por uma nova leitura do mundo, que se faz 

pela associação entre relações de som, cores, formas, aromas e sabores, e relações de sentido. O 

resultado de sua ação é a sensibilização dos cinco sentidos do homem.  
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A análise do plano de expressão nos auxilia, e muito, na reconstrução do páthos dos 

narratários dos anúncios de nosso Corpus e, por conseguinte, do páthos do enunciatário revelado. 

Explicamos com um breve exemplo: no plano de expressão do anúncio da Abyara 

Planejamento Imobiliário (Anexos, p. 161), encontramos cores sóbrias, clássicas e 

elegantes, que refletem um estilo de vida marcado pela sofisticação; além disso a fonte dos 

caracteres verbais não é serifada, o que transmite praticidade e modernidade, condizentes 

com o páthos do narratário da peça. A combinação daquilo que é reconhecido como sóbrio 

com o que é visto como moderno resulta em uma composição não necessariamente 

conflitante, cujos significados são aqueles buscados pelo destinador.  

No exemplo, por intermédio, apenas, da percepção de cores e da fonte de caracteres, 

já fomos capazes de começar a esboçar uma imagem do narratário projetada no discurso 

pelo narrador. E, como veremos no capítulo referente às análises, há muito mais no plano 

de manifestação a ser investigado. 

 

  

2.3. OS SUJEITOS E AS INSTÂNCIAS DA ENUNCIAÇÃO 
 

 

 É chegado o momento de se falar um pouco mais demoradamente sobre a categoria 

da pessoa no modelo greimasiano. Já estudamos os sujeitos quando se abordou a sintaxe do 

nível discursivo e as desembreagens da proposta metodológica em tela. A teoria 

greimasiana sustenta que as relações entre o eu e o tu estão presentes em cada nível da 

enunciação. Isso significa dizer que há uma correspondência entre os actantes da 

enunciação: enunciador e enunciatário, narrador e narratário, e interlocutor e interlocutário. 

Antes de prosseguir, importante trazer, aqui, o conceito de actante encontrado em 

Greimas e Courtés: 

 

O actante pode ser concebido como aquele que realiza ou que sofre o ato, 
independentemente de qualquer outra determinação. Assim, para citar L. 
Tesnière, a quem se deve o termo, “actantes são os seres ou as coisas que, 
a um título qualquer e de um modo qualquer, ainda a título de meros 
figurantes e da maneira mais passiva possível, participam do processo”. 
Nessa perspectiva, actante designará um tipo de unidade sintática, de 
caráter propriamente formal, anteriormente a qualquer investimento 
semântico e/ou ideológico (2008, p. 21). 
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Fiorin explica que, em teoria, as instâncias do “eu” pressuposto e a do “eu” 

projetado no enunciado não se confundem. 

 
A [instância, explicação nossa] do “eu” pressuposto é a do enunciador e a 
do “eu” projetado no interior do enunciado é a do narrador. Como a cada 
“eu” corresponde um “tu”, há um “tu” pressuposto, o enunciatário, e um 
“tu” projetado no interior do enunciado, o narratário. Além disso, o 
narrador pode dar a palavra a personagens que falam em discurso direto, 
instaurando-se então como “eu” e estabelecendo aqueles com quem elas 
falam como “tu”. Nesse nível, temos o interlocutor e o interlocutário. O 
enunciador e o enunciatário são o autor e o leitor, o produtor do texto e 
seu receptor (2004, p. 17). 
 

O linguista, porém, sempre faz uma advertência de que, no caso, “não são o autor e 

o leitor reais, em carne e osso, mas o autor e o leitor implícitos, ou seja, uma imagem do 

autor e do leitor construída pelo texto” (2004, p. 17). 

 Em função de já terem sido abordados os conceitos de enunciador e enunciatário, 

comentaremos, agora, mais detidamente, a instância do narrador e narratário pertencentes 

ao segundo nível da hierarquia enunciativa da enunciação, figuras obtidas por intermédio 

da desembreagem de primeiro grau.  

Verifica-se que é possível a identificação de dois planos na análise do “eu”, um que 

se pressupõe (o “eu” do enunciador) e outro que se projeta (o “eu” do narrador) no 

enunciado. Isso significa dizer, ao se olhar para a face oposta de cada um, que o 

enunciatário é o tu pressuposto e o narratário, o tu projetado.  

Narrador e narratário podem estar implícitos ou explícitos. A projeção de um 

narrador implícito é detectável pela concordância verbal e nominal em terceira pessoa, 

chamada de não-pessoa, como é o caso dos textos científicos. Nas narrativas em primeira 

pessoa, encontra-se o narrador explícito. No poema de Carlos Drummond de Andrade “Eu, 

etiqueta”, é possível localizá-lo facilmente. Apenas um trecho para ilustrar:  

 

Em minha calça está grudado um nome 
que não é meu de batismo ou de cartório, 
um nome... estranho. 
Meu blusão traz lembrete de bebida 
que jamais pus na boca, nesta vida. 
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O narratário implícito é construído pelo narrador em um texto, sem que, no entanto, 

neste apareça. Como um exemplo, tem-se o anúncio (vide p. 60) da Stuhlberger (“Um amor 

de verdade é construído dia a dia. Homenagem da Stuhlberger ao Dia dos Namorados. 

Stuhlberger, dois milhões de metros quadrados construídos em 55 anos de história”). Não 

há um “tu” explicitado, como se pode ver. Porém, é possível se extrair uma imagem desse 

“outro” não revelado abertamente.  

O anúncio se dirige a um público que pretende comprar algum imóvel na capital 

paulista – ou seja, está com poder aquisitivo para tal. Noivos podem aproveitar o momento 

eufórico do Dia dos Namorados e decidir adquirir uma propriedade da construtora. Há uma 

tentativa discursiva de humanizar o universo dos empreendimentos imobiliários, que 

pressupõem cálculos, concreto, vigas de aço, tornando a enunciação oportuna para  

divulgação na data comemorativa em questão. Há o uso do coração estilizado, da cor 

vermelha (sugere paixão ao senso comum) e da frase de efeito que encabeça o anúncio, 

usados como estratégia para sensibilizar o narratário.  

Por fim, o narratário explícito povoa largamente o universo publicitário. Como 

exemplos retirados do Corpus da presente tese, podem ser citados: “Neste Dia dos 

Namorados, chame o seu amor para morar com você” (Abyara) e “Você tem 9 dias para 

saber como encaixar esses produtos nas suas fantasias do Dia dos Namorados” (Brastemp). 

São casos em que o tu (ou você) está claramente explicitado no texto. 

Passando para o terceiro nível da hierarquia enunciativa, encontra-se a instância do 

interlocutor e do interlocutário, surgida nos simulacros de diálogo no interior dos discursos. 

No mundo da comunicação, em Jornalismo, é possível detectá-las quando um repórter, 

depois de relatar o fato principal apurado, passa a trazer as declarações de suas fontes entre 

aspas, dando voz, na matéria, a estes atores do enunciados. Segue um exemplo retirado do 

portal Folha Online, editoria de Informática, de 5 de junho de 2009 (título: Dia dos 

Namorados deve movimentar R$ 390 milhões na web em 2009). Fechadas as aspas, há uma 

pequena intervenção do narrador, encerrando o período. 

 
“Esperamos um Dia dos Namorados bastante positivo no e-commerce. 
Como toda data sazonal, é um período importante para o faturamento no 
canal, mesmo não tendo a mesma força de épocas mais expressivas, como 
o Dia das Mães e o Natal", afirma Pedro Guasti, diretor geral da e-bit.  
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2.4. O ACTANTE E O ATOR 

 

 

O conceito de ator da enunciação não se confunde com o de actante. A natureza da 

figura do actante é sintática. A natureza da figura do ator é semântica. O ator é a 

concretização temático-figurativa do actante. O ator é a variável de um actante, este de 

caráter invariável, mas também pode, contrariamente, desempenhar vários papéis 

actanciais. Isso significa dizer que é possível, ao ator, desempenhar um ou diversos papéis 

temáticos, considerada a característica do discurso de concretização de valores semânticos. 

Assim, um mesmo actante pode ser figurativizado como vários atores.  

Para melhor compreensão, vale a ilustração com um exemplo retirado do Corpus da 

presente tese. Lançando mão da proposta greimasiana de análise dos discursos, 

consideremos um actante-sujeito cujo desejo seja entrar em conjunção com o objeto imóvel 

(casa/apartamento próprios). A posição de actante poderá ser preenchida por diversos 

atores: a empresa especializada Abyara Brokers (Anexos, p. 161), um corretor de imóveis, 

um banco que ofereça empréstimos/financiamentos ou a Caixa Econômica Federal, para 

liberação de FGTS ou em função da realização de leilões.  

Actante e ator instalam-se no enunciado de formas diferentes: o actante, por meio de 

desembreagens e embreagens; o ator, por meio da semântica discursiva. O ator, depois de 

instalado no enunciado, é concretizado com investimentos semânticos, conforme explica 

Greimas e Courtés: “Seu conteúdo semântico próprio parece consistir essencialmente na 

presença do sema individualização que o faz aparecer como uma figura autônoma do 

universo semiótico” (2008, p. 44). 

Por fim, importante destacar que os diversos atores do discurso são construídos, 

conforme Greimas e Courtés (2008, p. 45), “como uma rede de lugares que, vazios por 

natureza, são lugares de manifestação das estruturas narrativas e discursivas”.  
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2.5. PROPAGANDA E A ISOTOPIA DO IDÍLICO 

 

 Importante esclarecer, neste fechamento de capítulo, que – sem a pretensão de 

aprofundamento acerca dos conceitos semióticos das paixões –, em Propaganda, não há 

paixões negativas (como o ódio, a inveja, o rancor) –, o que auxilia, nas palavras de 

Baruffaldi (2006), a criar a isotopia do idílico. Isso pode ser traduzido pela observância das 

cenas enunciativas das peças publicitárias, que trazem famílias perfeitas, amigos felizes, 

namorados apaixonados e harmoniosos.  

O discurso da publicidade apresenta, assim, marcadamente, um caráter eufórico, que 

explora as paixões consideradas positivas na maioria das vezes, além de traços que 

circundam o universo do ego/vaidade do enunciatário.  
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3. O ÉTHOS DO ENUNCIADOR E O PÁTHOS DO ENUNCIATÁRIO 

 

 

3.1. A IMAGEM DO ENUNCIADOR  

 

 

Como já visto, o enunciador é aquele que fala (“eu”) e o enunciatário é aquele com 

quem se fala (“tu”). São posições ocupadas dentro da cena enunciativa por esses actantes da 

enunciação. Temos, ainda, o fiador, conceito que veremos logo adiante. 

A relação “eu-tu” se produz na e pela enunciação, conforme Benveniste (2006). O 

“eu” denota o sujeito que profere a enunciação, enquanto o “tu” refere-se ao sujeito que 

está presente nela como alocutário.  

Quando as posições realizam-se nos textos, esses actantes se transformam em atores 

da enunciação, como já observamos.  

Vale repetir a citação da p. 49, em que resume Fiorin sobre a relação “eu-tu” e as 

categorias espácio-temporais: 

 

O eu é instaurado no ato de dizer: eu é quem diz eu. [...] Ambos (o “eu” e 
o “tu”, explicação nossa) constituem o sujeito da enunciação, porque o 
primeiro produz o enunciado e o segundo, funcionando como uma espécie 
de filtro, é levado em consideração pelo eu na construção do enunciado. 
Aqui é o espaço do eu, a partir do qual todos os espaços são ordenados (aí, 
lá, etc.); agora é o momento em que o eu toma a palavra e, a partir dele, 
toda a temporalidade linguística é organizada. A enunciação é a instância 
que povoa o enunciado de pessoas, de tempos e de espaços (2008, p. 137). 

 

Maingueneau (2008, p. 18) fala na figura do fiador, “construído pelo destinatário a 

partir de índices liberados na enunciação”. Vejamos, então, o seu conceito: 

 

[...] o fiador implica ele mesmo um “mundo ético”do qual ele é parte 
pregnante e ao qual ele dá acesso. Esse “mundo ético” ativado pela leitura 
subsume um certo número de situações estereotípicas associadas a 
comportamentos; a publicidade contemporânea se apóia massivamente 
sobre tais estereótipos: o mundo ético dos executivos dinâmicos, o dos 
ricos emergentes, o das celebridades etc. (MAINGUENEAU, 2008, p. 
18). 
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Depreende-se daí que o fiador remete o destinatário, na medida da competência 

persuasiva do destinador, a um “mundo” que se quer “vender” – no caso da Propaganda, 

por meio de peças publicitárias –, fazendo-o desejável ou, preferencialmente, indispensável, 

como já comentamos.  

Em outras palavras, o destinador projeta pistas em seu enunciado sobre valores que 

quer “vender”, traduzidos e materializados por objetos ou serviços divulgados por 

intermédio de um fiador, de tal forma que o destinatário, ao receber a mensagem 

publicitária, perceba-os como sinônimo e garantia de um mundo almejado, uma verdadeira 

promessa da realização de sonhos – ou, contrariamente, a vivência de pesadelos pela não-

aquisição daquele objeto ou serviço tão “essencial”.  

Assim, quando, em uma peça publicitária, uma celebridade endossa um produto ou 

serviço, empresta ao objeto o seu glamour, credibilidade e uma aura mítica quase 

irresistível, aumentando o potencial persuasivo daquele esforço de comunicação. 

Lembremos apenas uma campanha dentre muitas: a da rede de escolas de inglês Wise Up 

de 2009. O filme publicitário traz o ator/modelo Rodrigo Santoro, cujo sucesso e carreira 

internacional avalizam o seu discurso. 

Retomando as figuras do enunciador e do enunciatário, sobre a construção de suas 

imagens, Fiorin (2008) comenta que a identificação do éthos (a imagem do enunciador) e a 

do páthos (a imagem do enunciatário) são resultantes da apreensão do sujeito construído no 

discurso (sempre o sujeito discursivo, não o sujeito real).  

Ao estudar o enunciador, Fiorin lança mão da Retórica Aristotélica, que afirma ser o 

éthos (caráter) o caminho para a persuasão. Assim, o orador deve construir o seu discurso 

(o lógos de Aristóteles) de modo a conquistar a confiança de seu auditório, ou seja: a 

credibilidade está alicerçada na força do discurso e não nas supostas qualidades do orador 

(idoneidade, transparência de seus atos, ética etc.).  

O discurso, na verdade, seguindo-se essa linha de raciocínio, é uma “vitrine” do 

orador; por seu intermédio, o enunciador irá comunicar uma imagem de si (não 

necessariamente verdadeira e tendo em vista fins específicos), a qual deseja alcançar junto 

ao seu auditório.  

De acordo com Fiorin, 

 



 66

Em termos mais atuais, dir-se-ia que o éthos não se explicita no 
enunciado, mas na enunciação. Quando um professor diz eu sou muito 
competente, está explicitando uma imagem sua no enunciado. Isso não 
serve de prova, não leva à construção do éthos. O caráter de pessoa 
competente constrói-se na maneira como organiza as aulas, como discorre 
sobre os temas etc. À medida que ele vai falando sobre a matéria, vai 
dizendo sou competente. [...] a enunciação não é da ordem do inefável. 
Por conseguinte, o éthos explicita-se na enunciação enunciada (grifo 
nosso), ou seja, nas marcas da enunciação deixadas no enunciado (2008, 
p. 139).  

 

 O que o linguista quer deixar claro com essa explicação é que, para se chegar ao 

éthos do enunciador, deve-se analisar o seu discurso, já que se trata de um sujeito por este 

construído. “O éthos é uma imagem do autor, não é o autor real; é um autor discursivo, um 

autor implícito”, comenta Fiorin (2008, p. 139). 

 Na Retórica Aristotélica, de acordo com Fiorin (2008), são apontadas razões que 

inspiram a confiança em um orador e formam a opinião desejada de seu auditório. O que 

construiria a convicção humana seria, portanto: 

a) o bom senso, a prudência e a sabedoria prática (ou a phrónesis). O orador que se utiliza 

desta exprime opiniões competentes e razoáveis;  

b) a virtude (ou a areté). Aqui, o orador apresenta-se como simples, sincero e franco ao 

expor suas opiniões;  

c) benevolência (ou a eúnoia). Neste caso, o orador oferece uma imagem positiva de si, por 

meio de demonstrações de simpatia pelo auditório.  

Estas qualidades, como explica Fiorin, constituiriam uma descrição do éthos do 
orador.  
 

O orador que se utiliza da phrónesis se apresenta como sensato, 
ponderado e constrói suas provas muito mais com os recursos do lógos do 
que com os do páthos ou do éthos (em outras palavras, com os recursos 
discursivos); o que se vale da areté se apresenta como desbocado, franco, 
temerário e constrói suas provas muito mais com os recursos do éthos; o 
que usa a eúnoia apresenta-se como alguém solidário com seu 
enunciatário, como um igual, cheio de benevolência e de benquerença e 
erige suas provas muito mais com base no páthos (2008, p. 140). 

  

Analisar o éthos do enunciador é, na verdade, analisar o ator da enunciação que 

desempenha papéis actanciais e temáticos, e pode ser figurativizado, como já foi visto no 

Capítulo I, item 5. No entanto, como lembra Fiorin, 
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[...] verificamos que há diferentes níveis enunciativos num texto: 
enunciador, narrador e interlocutor. Não há qualquer dificuldade para 
determinar o que se poderia chamar o éthos do interlocutor, já que este é 
uma personagem construída na obra, com todas as suas características 
físicas e psíquicas. O problema é distinguir o caráter do enunciador e o do 
narrador. É Greimas quem nos dá a pista para fazer essa distinção. Diz ele 
[...] que o enunciador tomado como ator da enunciação define-se pela 
totalidade de sua obra. Quando analisamos uma obra singular, podemos 
definir os traços do narrador, quando estudamos a obra inteira de um autor 
é que podemos apreender o éthos do enunciador (2008, p. 141). 

 

Fiorin ilustra a explanação com um exemplo da grande imprensa: 

 

No caso de um jornal, quando analisamos o texto de um articulista (José 
Simão, por exemplo), definimos os traços de um narrador; apenas quando 
investigamos o jornal como uma totalidade de sentido, encontramos um 
enunciador, que denominamos como “o Estadão”, “a Folha”, “o JB”. É a 
percepção intuitiva desse enunciador único que nos leva a afirmações 
como “O Estadão tem uma linha mais definida do que a Folha, pois esta 
acolhe uma pluralidade de opiniões maior (2004, p. 20). 
 
 

Os traços do enunciador são detectados por intermédio do estudo de toda a sua 

produção, de toda a sua obra – a verificação do totus, segundo Discini (2009) –, 

diferentemente do que ocorre com o narrador, cujos traços podem ser identificados com a 

análise de um trabalho único (unus). Com o exame do totus pode-se chegar ao caráter (o 

éthos) do enunciador e estabelecer pontos em comum e divergentes entre este e o narrador 

de uma das obras desse totus. 

Dos estudos sobre o totus, Fiorin lembra:  

 

Norma Discini de Campos mostra que a totalidade em que se busca o 
caráter do enunciador é diferencial, construída para os propósitos da 
análise. Por exemplo, se vamos estabelecer os éthe do que se chama, 
comumente, imprensa séria e imprensa sensacionalista, verificamos que 
os jornais O Estado de São Paulo e Folha de S. Paulo estão englobados 
dentro da mesma totalidade, enquanto Notícias Populares pertence a outra 
totalidade. No entanto, se a análise visa a mostrar a distinção entre os éthe 
do Estadão e da Folha, cada um desses jornais constitui uma totalidade 
(2008, p. 143). 

 

E completa:  
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Onde se encontram, na materialidade discursiva da totalidade, as marcas 
do éthos do enunciador? Dentro dessa totalidade, procuram-se 
recorrências (grifo nosso) em qualquer elemento composicional do 
discurso ou do texto: na escolha do assunto, na construção das 
personagens, nos gêneros escolhidos, no nível de linguagem usado, no 
ritmo, na figurativização, na escolha dos temas, nas isotopias etc. Num 
jornal, a imagem do enunciador se mostra até mesmo no tamanho das 
letras utilizadas, no número de colunas ocupadas pela manchete e assim 
por diante (2008, p. 143). 

 

 Esclarecemos, uma vez mais, que, no presente trabalho, buscamos a revelação do 

páthos de um dado enunciatário por meio da somatória dos diferentes páthos dos 

narratários dos anúncios considerados individualmente e a detecção dos traços recorrentes. 

Dentro de um totus – o nosso Corpus –, chamamos os destinatários de cada anúncio de 

narratários, falando em enunciatário somente quando nos referimos a um 

“supradestinatário”, o qual combina e resume os traços de todos os nossos destinatários.  

 

 

3.2. A IMAGEM DO ENUNCIATÁRIO 

 

 

Todas as vezes em que um actante diz “eu”, seja qual for o nível da enunciação, ele 

está se dirigindo a um “tu”, como já foi visto. Assim, ao enunciador (o produtor do texto, 

sujeito da enunciação) corresponde o enunciatário (ou co-enunciador, também sujeito da 

enunciação), ao narrador corresponde o narratário, ao passo que o interlocutor está em co-

relação com o interlocutário.  

O enunciatário não é uma figura passiva, sobre a qual inúmeras mensagens são 

despejadas incessantemente. Pelo contrário. Ele exerce uma decisiva coerção no 

enunciador, de forma a determinar o que será e como será dito algo. Em seu esforço 

persuasivo, o enunciador deve “obedecer” à imagem do enunciatário – que reúne valores, 

crenças, projetos de vida. Se suas estratégias não forem capazes de sensibilizar o 

enunciatário, seu discurso não resultará na ação pretendida. Se o enunciador for um 

político, não conquistará o voto de seu eleitor. No caso da Propaganda, o enunciador não 

levará o consumidor à adesão (compra). Nas palavras de Fiorin,  
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a imagem do enunciatário constitui uma das coerções discursivas (grifo 
nosso) a que obedece o enunciador [...]. O enunciatário é também uma 
construção do discurso. Não é o leitor real, mas um leitor ideal, uma 
imagem de um leitor produzida pelo discurso. Assim como no texto 
particular se constrói a imagem do narrador, enquanto é numa totalidade 
discursiva que se encontra o éthos do enunciador, também num texto 
singular se constrói a imagem do narratário, seja ele explícito ou 
implícito, enquanto numa totalidade discursiva, recortada para os fins da 
análise, constrói-se a imagem do enunciatário (2004, p. 23). 

 

A imagem do enunciatário é concreta, não abstrata. Esse ator da enunciação 

participa ativamente do discurso, é tão produtor deste quanto o é o enunciador. O 

enunciatário constrói, interpreta, avalia, compartilha ou rejeita significações.  

Sobre a construção de enunciados publicitários com base no chamado “público-

alvo” (o narratário do unus e o enunciatário do totus) comenta Casaqui: 

 

A edificação da mensagem pelo sujeito publicitário, plural e polifônico, 
dá-se a partir de pesquisas sobre comportamentos, gostos, psicologia do 
consumidor, arquétipos, embasados sociológica e antropologicamente, 
dentre outras áreas de conhecimento aplicadas ao levantamento de 
informações sobre quem é a pessoa com quem se deve falar, o público-
alvo. Com essas informações, o sujeito enunciador publicitário, como 
local estratégico de articulações mercadológicas, tem subsídios para a 
construção de enunciados em que os elementos componentes sejam 
determinados pela pertinência e contiguidade com o universo do 
consumidor determinado como preferencial para a 
assimilação/identificação/envolvimento perceptivo com a mensagem, 
adequando-se aos seus padrões estéticos, às suas expectativas, 
estimulando assim o interesse pela comunicação (2003, p. 2). 

 

Fiorin recomenda que se estude o enunciatário também à luz da Retórica de 

Aristóteles, como ocorre com o enunciador. Desse modo, num ato de comunicação, três 

elementos acham-se envolvidos: o orador (éthos ou enunciador), o auditório (phátos ou 

enunciatário) e o discurso (lógos). Considerando-se os auditórios, nota-se que argumentos 

válidos para determinados enunciatários, inseridos em locais e tempos específicos, deixam 

de causar efeito sobre outro tipo de auditório, também contextualizado na relação espaço-

tempo. Resume Fiorin, ainda com base em Aristóteles: 

 

O orador, portanto, para construir seu discurso, precisa conhecer seu 
auditório. Mas conhecer o quê? O páthos ou o estado de espírito do 
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auditório. O páthos é a disposição do sujeito para ser isto ou aquilo. Por 
conseguinte, bem argumentar implica conhecer o que move ou comove o 
auditório a que o orador se destina. (..) O páthos não é a disposição real 
do auditório, mas a de uma imagem que o enunciador tem do enunciatário 
(2008, p. 154). 
 

A imagem que o enunciador faz do enunciatário (target ou público-alvo na 

Propaganda) é coercitiva para o discurso e deve ser aceita pelo enunciador, que tenciona 

concretizar seu projeto de comunicação, como já dissemos. O enunciatário é, assim, sujeito 

da enunciação e produtor de discursos (exerce o papel de co-enunciador), pois se coloca 

como fator determinante das escolhas linguísticas do enunciador, conscientes ou não.  

O sucesso do projeto de comunicação do enunciador depende do conhecimento que 

ele detém de seu destinatário – valores, crenças, ideologias, comportamento. Na 

Propaganda, essa verdade é facilmente comprovável, pois a persuasão e a adesão às idéias 

do enunciador podem ser mensuradas pelas vendas alcançadas por um produto e pela 

conquista da boa vontade (entendida como disposição favorável) dos consumidores por 

uma marca ou empresa. Como exemplos, podem ser citadas corporações como a Nestlé, 

Volkswagen, Sadia ou Hewlett Packard, que se tornaram referência cada qual em seu 

segmento de atuação. 

Sobre o páthos do narratário, vale trazer exemplos retirados do Corpus do presente 

estudo. No anúncio do Baby Beef Rubaiyat, o páthos do narratário é, em linhas gerais, o de 

um indivíduo de classe média-alta, que valoriza o reconhecimento social e tudo aquilo que 

é sofisticado, e não mede esforços para conquistar o consumo e o lazer da classe 

dominante. Ao se dirigir ao narratário com a interpelação “E você está onde, que ainda não 

fez sua reserva?”, o narrador lança mão de recursos recorrentes no diálogo face a face. O 

uso do “você” no texto instala um traço amistoso, artifício para a instalação de uma 

proximidade, uma intimidade, um diálogo, uma conversação inexistentes em verdade.  

Diferente é dirigir-se ao narratário do anúncio do Pão de Açúcar. Portanto, diversa 

também é a enunciação. O narrador, tendo o seu narratário como foco, escolheu o diálogo 

entre a peça publicitária e discursos sócio-culturais integrantes do repertório do brasileiro 

contemporâneo médio. Como subproduto de filmes publicitários da rede de supermercados 

(que tecem seus discursos a partir de uma pergunta: “o que faz você feliz?”), o anúncio 

sugere tentativas de respostas clichês, estereotipadas, com base em queixas cotidianas dos 
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casais, relativas à disposição constante para a ‘discussão da relação’ (universo feminino) e à 

paixão pelo futebol e descuido com a relação (universo masculino).  

O páthos do narratário do anúncio do Pão de Açúcar é o de indivíduos que se 

identificam com a atmosfera comunicada na peça, por intermédio do padrão de beleza 

“vendido” no anúncio (a fotografia do casal-propaganda leva, ao narratário, as impressões 

de juventude e estética desejáveis, valores impostos socialmente na atualidade). O vinho-

ator é destacado na cena – quase se forma, ali, um triângulo amoroso. Trata-se de produto 

perspassado por valores, cujo estudo será mais explorado no capítulo 6, item 6.2.9, 

destinado exclusivamente à análise dos textos da publicidade selecionados para compor o 

Corpus deste trabalho.  

O narratário do anúncio do Pão de Açúcar pode ser caracterizado como “burguês 

classe média”, que se identifica de imediato com a mensagem imagética e escrita da peça, 

cujo padrão de vida dá a ele poder para comprar naquele supermercado. O éthos do 

narrador construído no discurso é o de um “procurador” competente e fidedigno, 

representante de um destinador-empresa capaz de fazer seu cliente feliz, já que o entende e 

o atende em seus desejos de consumo. 

Fiorin lembra Cícero, que afirma que, para haver persuasão, o orador tem de saber 

quem ele pretende atingir, o que pensa, sente, opina e espera. Quanto maior a percepção do 

enunciador acerca da imagem do enunciatário, maior a eficácia dos discursos. O páthos do 

enunciatário é um papel temático, composto de uma complexa rede de relações. 

 As características discursivas constroem o páthos do enunciatário e essa imagem 

passa a ser um co-enunciador, como já mencionamos, na medida em que determina as 

escolhas dos planos de expressão e conteúdo pelo enunciador. A adesão, sinal de eficácia 

discursiva, é explicada por Fiorin: 

 

o enunciatário adere ao discurso, porque nele se vê constituído como 
sujeito, identificando-se  (grifo nosso) com um dado éthos do enunciador. 
A eficácia do discurso ocorre, quando o enunciatário incorpora o éthos do 
enunciador (2004, p. 26). 

 

O enunciatário, portanto, adere a um discurso porque se identifica com o 

enunciador, com seu éthos. O discurso funcionará como um espelho a refletir a imagem desse 
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enunciatário, e deve ser persuasivo tanto pelo seu conteúdo como pela forma como este é 

manifestado.  

Fiorin (2004) observa que a adesão pode ser harmônica, quando éthos e páthos 

ajustam-se perfeitamente, ou complementar, quando o éthos responde a uma carência do 

páthos, caso dos manuais de auto-ajuda, em que a um enunciatário inseguro corresponde 

um enunciador cheio de certezas.  

Fiorin complementa: 

 

O enunciatário não adere ao discurso apenas porque ele é apresentado 
como um conjunto de idéias que expressam seus possíveis interesses, mas 
porque se identifica com um dado sujeito da enunciação, com um caráter, 
com um corpo, com um tom. Assim, o discurso não é apenas um conteúdo 
mas também um modo de dizer, que constrói os sujeitos da enunciação. O 
discurso, ao construir um enunciador, constrói também seu correlato, o 
enunciatário (2008, p. 157). 

 

Quando um discurso não foi capaz de gerar a adesão do enunciatário, o enunciador 

pode redirecionar sua comunicação para aquilo que desperta real interesse de seu público-

alvo (termo usado na Propaganda). Isso pode ser facilmente notado em pedidos de 

desculpas ou retratações de políticos.  

O presente estudo tem, como proposta principal, a revelação do páthos de um 

enunciatário, construído pela somatória dos páthos dos narratários de cada peça publicitária 

componente do Corpus –, como já explicitamos. O páthos dos narratários e do enunciatário 

são reflexo de um momento sócio-histórico e de uma dada cultura. Nas palavras de Fiorin, 

as marcas do páthos do enunciatário serão buscadas na materialidade discursiva da 

totalidade, nas recorrências de qualquer elemento composicional e no estilo do discurso.   

 

[...] as marcas da presença do enunciatário não estão no enunciado (o 
dito), mas na enunciação enunciada, isto é, nas marcas (grifo nosso) 
deixadas pela enunciação no enunciado (o dizer) (2008, p. 158). 
 

 Fiorin detalha, ainda, o processo das escolhas enunciativas: 

 
Os atores da enunciação, imagens do enunciador e do enunciatário, 
constituem simulacros do autor e do leitor criados pelo texto. São esses 
simulacros que determinam todas as escolhas enunciativas, sejam elas 
conscientes ou inconscientes, que produzem os discursos. Para entender 
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bem o conjunto de opções enunciativas produtoras de um discurso e para 
compreender sua eficácia é preciso apreender as imagens do enunciador e 
do enunciatário, com suas paixões e qualidades, criadas discursivamente. 
 

O discurso, ao construir um enunciador, ao mesmo tempo, também constrói um 

enunciatário, e ambos constroem os discursos, como já se ressaltou. Seja na coerção 

exercida pelo páthos do enunciatário, seja no dinamismo da comunicação oral – baseada 

em interferências verbais ou não-verbais resultantes da alternância de papéis entre falante e 

ouvinte –, o discurso é, sempre, uma criação conjunta da qual participam todos os seus 

atores. Assim, certo é que os discursos nunca são uma realização individual, mesmo quando 

se fala em textos escritos, já que o leitor influencia a elaboração das obras (ou seja, é fator 

determinante desta e marca sua presença nela).  

Barros comenta que escritor e leitor 

 

Preenchem as casas do enunciador e do enunciatário em que se desdobra o 
sujeito da enunciação e estabelecem entre si relações intersubjetivas sob a 
forma de simulacros (Greimas) ou de “jogos de imagens” (Pêcheux) 
(2007, p. 28).  

 

 Fiorin (2002) observa que o próprio texto constrói um leitor que é chamado a 

participar dos valores nele projetados. Esse tipo de leitor-participante exerce uma 

intervenção indireta no texto, funcionando tanto como filtro quanto como seu produtor.  

 Por fim, cabe pontuar, uma vez mais, a diferenciação entre enunciatário e narratário. 

O tu presente em textos singulares é o narratário e sua imagem é apreendida na unidade de 

uma totalidade – no unus tratado por Discini –, como acontece também com o narrador. Já 

o éthos do enunciador e o páthos do enunciatário são definidos no totus. Assim, em um 

texto, pode-se encontrar a imagem do narratário (o receptor inscrito no texto de uma 

enunciação enunciada, como é o caso dos textos do Corpus); em um conjunto de textos, é 

possível detectar a imagem do enunciatário.   
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4. OS TEXTOS SINCRÉTICOS 
 

 

4.1. CONCEITO DE TEXTO 
 
 
 

Aqui, vale resgatar, a título de introdução, o conceito de texto da teoria semiótica. 

Texto pode ser entendido como um “todo de sentido” (objeto de significação) e como 

“objeto de comunicação que se estabelece entre um destinador e um destinatário” 

(BARROS, 2005, p. 7). Isso significa dizer que um texto deve ser considerado tanto do 

ponto de vista interno/estrutural, como do ponto de vista externo, isto é, de sua relação com 

o contexto sócio-histórico. Sobre esta concepção segunda do texto – outra face de uma 

mesma moeda, um dos principais pontos do ideário bakhtiniano –, Barros observa: 

 

Assim concebido, o texto encontra seu lugar entre os objetos culturais, 
inserido numa sociedade (de classes) e determinado por formações 
ideológicas específicas (2005, p. 7). 
 

Além desse aspecto fundamental, sabemos que todo texto é traduzido por uma ou 

mais expressões semióticas. Assim, podem ser orais, escritos, visuais, gestuais ou, então, 

sincréticos – como, por exemplo, os anúncios publicitários, os quais reúnem a expressão 

verbal e a não-verbal. Alguns conceitos relacionados a estes serão agora estudados e irão 

nos servir de base de análise para a presente tese. 

 

 

4.2. O TEXTO SINCRÉTICO 

 

 

Quando se fala em texto sincrético, o que vem à mente, automaticamente, são textos 

verbo-visuais, como outdoors, cartazes de filmes, anúncios publicitários, histórias em 

quadrinhos.  

Com relação à imagem (ao visual) na Propaganda, Barthes observa: 
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[...] em publicidade, a significação da imagem é, certamente, intencional: 
são certos atributos do produto que formam a priori os significados da 
mensagem publicitária, e estes significados devem ser transmitidos tão 
claramente quanto possível; se a imagem contém signos, teremos certeza 
que, em publicidade, esses signos são plenos, formados com vistas a uma 
melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo menos, enfática 
(1990, p. 28).  

 

No nosso Corpus, temos, por exemplo, a imagem da garrafa do Azeite Delícia 

(Anexos, p. 164) como forma de transmitir, por meio de sua transparência, a qualidade e 

pureza do produto nela contido. Também as folhas de oliveira figurativizam a Espanha, isto 

é, o “pedigree” do Azeite. A mensagem imagética, portanto, não só traduz valores 

pretendidos pelo narrador como, também, enfatiza o discurso.  

Durante fala da relação verbo-visual nos textos da Propaganda: 

 

Da relação entre o texto e a imagem nos anúncios, é possível afirmar que 
o estímulo visual desempenha, em certa medida, função análoga àquela 
exercida pelo contexto situacional na conversação. Quando falamos, 
podemos apoiar-nos em elementos da situação, extralinguísticos, que nos 
permitem omitir palavras e frases [...] (2004, p. 121). 

 

Aqui, podemos ilustrar com o exemplo do anúncio do Pão de Açúcar (Anexos, p. 

169), cuja imagem complementa o discurso e lhe dá suporte. Ali, o narrador tencionou 

transmitir um recorte da intimidade de um casal, cujos atores são brancos, jovens, magros, 

bem tratados, bonitos, de classe média-alta, ou seja, representam estereótipos sociais, ideais 

do existir no mundo – pelo menos, segundo a ideologia concebida na perspectiva da 

Propaganda. Se, num exercício, considerarmos apenas o discurso (a porção escrita), 

percebemos como a imagem desse momento “fabricado” pelo narrador – de felicidade, 

sensualidade e descontração –, é significativa e essencial para a construção dos sentidos do 

texto. A imagem contextualiza a significação desejada.  

Consideramos, especificamente para o presente trabalho, a perspectiva de análise 

proposta por Carmo Jr., baseada nos graus de intimidade dos elementos dos planos de 

conteúdo e de expressão em textos da Propaganda, os quais refletem as estratégias 
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enunciativas adotadas em função dos efeitos de sentido desejados. Será esta a base de 

entendimento do sincretismo para a nossa tese. 

De acordo com Carmo Jr. (2009), segundo a noção do linguista dinamarquês 

Hjelmslev, as relações expressas nos sistemas casuais de línguas naturais são tributárias das 

dimensões semânticas “direção”, “intimidade” e “objetividade”. A segunda dimensão diz 

respeito ao grau de intimidade que une dois objetos. E, dessa intimidade, extraem-se os 

conceitos subsequentes de incoerência, coerência, inerência e aderência.  

Para melhor entendimento, apliquemos a teoria ao nosso universo de estudo. Em 

anúncios publicitários (textos sincréticos), são identificadas a semiótica verbal escrita e a 

semiótica plástica. Para o estudo dos graus de intimidade entre eles, devemos ter em foco 

os elementos grafemáticos da primeira, e os eidéticos e cromáticos da segunda.  

A escolha de cores, tamanho, forma e textura dos caracteres verbais (formantes 

eidéticos e cromáticos) também é estratégica na Propaganda e em conformidade com a 

intenção do enunciador, que é sempre a de persuadir o enunciatário, gerando a adesão à sua 

proposição e, consequentemente, uma ação de compra/uso. Uma unidade plástica é criada 

para sensibilizar o enunciatário. 

Carmo Jr. comenta, primeiramente, a relação de incoerência entre expressão visual e 

verbal em determinados textos sincréticos – como, por exemplo, os manuais técnicos, nos 

quais os elementos da semiótica verbal escrita e plástica não podem se confundir:  

 

Esse é o caso de alguns estilos de textos verbovisuais nos quais a 
semiótica verbal está a tal ponto focada na informação a ser veiculada, ou 
seja, na inteligibilidade do seu próprio conteúdo, que o enunciador é 
levado a colocar suas propriedades plásticas em segundo plano [...]. Nesse 
tipo de texto, os caracteres são fundamentalmente veículos de um 
conteúdo e, quanto menos perceptíveis, melhor (2009, p. 176-177). 

 

 Na relação de aderência, a legibilidade perde sua importância. O relevo fica por 

conta do estabelecimento, pelo enunciador, de uma unidade plástica capaz de sensibilizar o 

enunciatário. “O componente sensível dos grafemas desempenha aqui um papel não 

negligenciável” (2009, p. 179). 
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 Em nosso Corpus, a relação de aderência foi a de maior incidência, tendo sido 

notada nos anúncios da Abyara, Alfaitaria Paramount, Azeite Delícia, Baby Beef Rubaiyat, 

Brastemp, Pão de Açúcar e Terço da Padroeira do Brasil. Em todos eles, a legibilidade dá 

lugar ao plástico, arquitetado estrategicamente para persuadir o narratário pensado e 

pretendido pelo narrador.  

 A relação entre o verbal e o não-verbal pode ser tão íntima a ponto de estabelecer 

um vínculo de coerência. Nesse caso, as dimensões se confundem; não há qualquer 

delimitação. Em nosso Corpus, a relação de coerência ocorre em dois anúncios: licor 

Amarula e Estadão. Ilustremos, aqui, com o exemplo do Estadão (Anexos, p. 167). A 

palavra AMOR extrapola os limites do verbal. O signo ganha tridimensionalidade, uma 

robustez expressa por suportar a garota-propaganda sentada sobre a letra ‘R” e pela sombra 

projetada no chão. A cor azul das letras é a mesma da logomarca do jornal e das principais 

informações inseridas no anúncio. Assim, o “AMOR” assume um papel estratégico de 

personagem principal – um ator-elo de ligação entre os dois outros atores, que representam 

os casais no Dia dos Namorados –, e ultrapassa a ordem do exclusivamente verbal ou 

plástico. Essas características classificam o anúncio em tela como texto sincrético 

construído sobre uma relação de coerência.  

 Já a inerência, ao lado da incoerência, corporifica uma relação extrema, na qual se 

pode ver uma superposição proposital de grafemas e elementos plásticos, que reflete as 

estratégias do sujeito da enunciação. De acordo com Carmo Jr., “esta superposição de duas 

semióticas cria lacunas semânticas no texto e tem por efeito a suspensão cognitiva do 

enunciatário”. E completa:  

 

Essas superposições mostram um jogo com figuras da expressão das duas 
semióticas que, longe de ser inocente, acarreta o “fazer informativo 
neutro” [...] e cria o efeito de sentido de indeterminação plástica a serviço 
de uma superposição de conteúdos, a princípio incompatíveis” (2009, p. 
180). 
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A relação de inerência ocorre, em nosso Corpus, no anúncio da Margarina Delícia 

(Anexos, p. 168), em função da superposição proposital dos grafemas do discurso votivo, 

da imagem dos potes do produto e dos coraçõezinhos em vermelho. 

As relações de intimidade entre expressões de semióticas diversas, vale destacar, 

visam, logicamente, a produção de efeitos de sentido. Em cada anúncio do Corpus, há 

diferentes graus de interação entre elementos, estabelecidos estrategicamente para o alcance 

dos efeitos desejados.  

 

Tudo indica que a suspensão da oposição de traços da expressão que 
ocorre nos casos de coerência [...] e inerência [...] se projeta no plano do 
conteúdo e cria o efeito de ambiguidade. Este efeito de ambiguidade se 
traduz numa suspensão epistêmica na instância do enunciatário, porque 
este já não reconhece mais um sentido único no enunciado que tem diante 
de si (CARMO JR., 2009, p. 181). 

 

A suspensão de que fala o autor cria uma ilusão de informação neutra no 

enunciatário, estratégia particularmente persuasiva em determinadas circunstâncias.  

O sincretismo resulta em metáforas visuais, criadas por intermédio do uso 

intencional de elementos da expressão, que objetiva levar o enunciatário a uma confusão 

cognitiva, de efeitos passionais, segundo Carmo Jr.  

 

Diante de uma superposição radical de duas expressões, o enunciatário 
contraditoriamente sabe e não sabe qual o sentido daquela expressão. [...] 
Resta ao enunciatário paralisar-se, dividido num conflito modal entre o 
saber e o não saber (2009, p. 182). 

 

O boizinho do anúncio do Baby Beef Rubaiyat (Anexos, p. 165) funciona, no texto, 

como uma metáfora visual, que leva o narratário da peça a uma breve paralisação em sua 

leitura. A inserção do desenho no plano de expressão surpreende, de modo simpático, o 

narratário, devido a uma incongruência: o boizinho está se oferecendo como presente de 

Dia dos Namorados, mas como o jantar. Ele está pacientemente esperando, com dia e hora 

marcados (foi inserido no calendário), pelo narratário e seu par – e em sua melhor forma, 

isto é, com lacinhos em volta do corpo e da cauda. 
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Carmo Jr. salienta que a transformação repentina do enunciatário-sujeito-do-fazer-

cognitivo em sujeito passional gera a paralisação, resultante da estranheza criada pela 

superposição de conteúdos incompatíveis, a qual integra a estratégia publicitária. Causando 

esse impacto é que o redator publicitário prende a atenção do consumidor. Para a restituição 

de sentido, o enunciador contará com o auxílio providencial de uma outra semiótica. No 

caso dos anúncios, da verbal. O texto justaposto irá “ancorar” o significado pretendido. 

Seus efeitos são comentados por Carmo Jr.: 

 

[...] a justaposição da expressão verbal e plástica vai de encontro à 
suspensão cognitiva e, por catálise, o enunciatário reconstrói o sentido do 
texto refazendo os elos perdidos em decorrência da superposição (2009,  
p. 183). 

 

Chamada a atenção do enunciatário, resta outro desafio ao enunciador publicitário:  

persuadir o seu alvo, como lembra Carmo Jr., por meio da informação, que deve levar à 

adesão. E saber produzir a suspensão do sentido, criada pelo sincretismo, restituindo-o na 

sequência, é o desafio do enunciador publicitário na criação de peças eficazes – ou seja, 

capazes de produzir os resultados pretendidos. 
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5. FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO BAKHTINIANO 

 

 
No fechamento dos fundamentos teóricos desta tese, importa trazer as idéias 

bakhtinianas a respeito de linguagem, dialogismo e ideologia, pertinentes ao estudo. É o 

ideário bakhtiniano a base dos grandes fundamentos do pensamento linguístico moderno, 

que se encontram evocados inclusive  na semiótica.  

O pensamento de Bakhtin caracteriza-se, em linhas gerais, por reunir sujeito, tempo 

e espaço, com ênfase na constituição histórica, social e cultural desses elementos.  

Para Bakhtin, discurso é linguagem em uso e esta, por sua vez, é permeada por 

questões ideológicas e éticas, dentro de contextos históricos e culturais. O pensador chega a 

substituir o termo ‘discurso’ por relações dialógicas, concebidas como “extralinguísticas”. 

Ele entende que o dialogismo dá vida à linguagem, e que as relações se situam no campo do 

discurso, cuja natureza é dialógica.  

 Bakhtin (2006, p. 112) afirma, também, que é a língua que estrutura o mundo 

interior dos indivíduos. “Não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao 

contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua 

orientação”. Assim, para o pensador, a linguagem configura o pensamento. “O conteúdo a 

exprimir e sua objetivação externa são criados [...] a partir de um único e mesmo material, 

pois não existe atividade mental sem expressão semiótica” (BAKHTIN, 2006, p. 112). 

O princípio dialógico, de acordo com Bakhtin, é composto por duas faces de uma 

mesma moeda. A primeira concebe o texto como objeto das ciências humanas. Já a segunda 

encara o dialogismo do ponto de vista da interação entre interlocutores e da interconexão 

entre discursos (ou enunciados). 

Com relação àquela, Bakhtin afirma que a especificidade das ciências humanas está 

em seu objeto, que é o texto. Assim, essa área do conhecimento estuda o homem como 

produtor de discursos; como objeto que é construído e conhecido por meio desta sua 

“criação”.  

O texto, por sua vez, deve ser entendido como unidade de sentido e como produto 

da criação ideológica ou de uma enunciação (o que significa dizer que o texto não existe 

fora da sociedade). O texto é também visto por Bakhtin como um diálogo entre 

interlocutores e entre outros textos. 
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O método nas ciências humanas, para o pensador, é a compreensão respondente. 

Trata-se do caráter responsivo do enunciado, que diz respeito diretamente ao destinatário 

de um discurso e sua participação não-passiva na relação comunicacional. Para Bakhtin, a 

compreensão é, também, uma forma de diálogo.  

A relação dialógica vai, em Bakhtin, muito além da relação enunciados-réplicas, já 

que incide sobre enunciados distanciados em relação a tempo-espaço, em uma confrontação 

de sentido, desde que eles sejam convergentes. 

Sobre o diálogo entre interlocutores (ou intersubjetividade, a qual é anterior à 

própria subjetividade), Bakhtin pensa que a interação funda a linguagem e constrói os 

sujeitos. Assim, a linguagem seria interacional, inclusive no que tange ao sentido do texto e 

à significação das palavras. O pensador considera a existência de dois tipos de 

sociabilidade: uma focada na relação entre sujeitos e outra, na relação entre sujeitos e 

sociedade. 

Os diálogos sociais, de acordo com Marchezan, 

 
não se repetem de maneira absoluta, mas não são completamente novos, 
reiteram marcas históricas e sociais, que caracterizam uma dada cultura, 
uma dada sociedade. [...] (2006, p. 118) 
 

Marchezan (2006, p. 120) observa que há, entre os participantes do diálogo, “[...] 

uma parte presumida, que compreende valores comuns para os membros de uma dada 

sociedade”. Assim, situação, entonação, gestualidade, valores sociais consentidos 

organizam um diálogo e orientam sua significação (é a natureza social do diálogo 

cotidiano). 

Para Bakhtin, um discurso nunca é individual, já que construído, pelo menos, entre 

dois seres sociais (os interlocutores) e como um diálogo entre discursos. Todo enunciado 

interage com seus antecessores e sucessores, com exceção ao enunciado adâmico – 

miticamente, o primeiro de todos os enunciados existentes. Assim, a palavra é “perpassada 

sempre pela palavra do outro”, isto é, ela é “sempre e inevitavelmente também a palavra do 

outro” (FIORIN, 2006b, p. 19)  

Em suma, o dialogismo dá existência ao discurso e compõe a natureza da 

linguagem. O princípio abrange a interação face a face, o diálogo com outros discursos e a 

promoção de novos, a presença de um no outro, o encadeamento e a não-originalidade.  
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Ao falar do dialogismo, cabe sempre um esclarecimento sobre um conceito usado, 

muitas vezes, como seu sinônimo: a intertextualidade. Este, na verdade, surgiu como um 

termo criado por Júlia Kristeva e difundido por Barthes. A partir daí, qualquer relação 

dialógica passou a ser denominada intertextualidade. Mas Bakhtin não fala em 

intertextualidade; fala, sim, em relações entre textos. Fiorin comenta o fato: 

 

Bakhtin, durante toda sua vida, foi fiel ao desenvolvimento de um 
conceito: o do dialogismo. Sua preocupação básica foi a de que o discurso 
não se constrói sobre o mesmo, mas se elabora em vista do outro. Em 
outras palavras, o outro perpassa, atravessa, condiciona o discurso do eu. 
[...] 
Quando o semioticista russo foi introduzido no Ocidente, provocou vivo 
interesse. No entanto, seu pensamento foi um pouco empobrecido. À rica 
e multifacetada concepção do dialogismo em Bakhtin se opôs o conceito 
redutor, pobre e, ao mesmo tempo, vago e impreciso de intertextualidade. 
Foi Kristeva quem, no ambiente do estruturalismo francês dos anos 60, 
pôs em voga esse conceito (2003, p. 29). 

 

 O autor complementa, dizendo que “o conceito de intertextualidade concerne ao 

processo de construção, reprodução ou transformação do sentido” (2003, p. 29), e oferece 

uma definição: 

 

A intertextualidade é o processo de incorporação de um texto em outro, 
seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo. Há de 
haver três processos de intertextualidade: a citação, a alusão e a 
estilização (2003, p. 30). 

 

No presente trabalho, não serão tecidas outras considerações sobre este tema em si, 

já que a proposta é focar o dialogismo, “condição do sentido do discurso”, nas palavras de 

Barros (2003, p. 2).   

Como tipo de procedimento que constrói os sentidos de um texto, ao lado dos 

linguístico-discursivos, o dialogismo – as relações travadas entre texto, sociedade e história 

– deve ser considerado para a análise de um discurso a partir do reconhecimento de três 

pontos, de acordo com Barros: 

 

1. podem-se fazer recortes no contexto sócio-histórico e considerar apenas 
alguns dos diálogos entre os textos, como por exemplo, aqueles que são 
apontados de forma mais ou menos clara, nos textos em exame; 
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2. a análise que se faz de um texto não é nunca a única possível, pois 
outros recortes do contexto podem ser efetuados; 
3. mas, ao mesmo tempo, não há infinitas possibilidades de diálogo e, em 
decorrência, de leitura de um texto, por duas razões principais: o texto tem 
uma organização linguístico-discursiva coercitiva, que limita as leituras 
possíveis, o texto traz pistas de certos recortes do contexto sócio-histórico, 
indica certas direções, o que restringe também as possibilidades de leitura 
(2005, p. 212). 

 

Nas palavras de Fiorin, o dialogismo é “o princípio de constituição do indivíduo e o 

seu princípio de ação” (2006a, p. 55). O sujeito é, constitutivamente, dialógico (consciência 

construída pela aprendizagem de vozes sociais nos diversos momentos históricos).  

Os sentidos das palavras são redefinidos em cada nova situação enunciativa. Assim, 

só é possível uma reação, uma concordância, discordância ou opinião se a palavra for 

compreendida e se estiver ligada a um conteúdo ideológico, já que a língua é inseparável 

desse conteúdo, ao qual voltaremos adiante. Para ele, a própria compreensão é de natureza 

dialógica.  

Sobre a questão da natureza da compreensão, Bakhtin comenta: 

 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-
o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 271). 
 

E resume: “Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo, é de natureza 

ativamente responsiva”.  

Ilustremos com um exemplo retirado do Corpus deste trabalho. No anúncio do Baby 

Beef Rubaiyat (Anexos, p. 165), o narrador diz: “A carne está no fogo. O vinho está na 

adega. O amor está no ar. E você está onde, que ainda não fez sua reserva?”. E finaliza: 

“Tenha um Dia dos Namorados perfeito. Vá ao Rubaiyat. O templo da carne e do vinho”. O 

narratário, aqui, é “intimado” a responder a um questionamento – no caso, tendo sido pego 

de “surpresa”, percebe que deve fazer a reserva de uma mesa para a data comemorativa 

nesse “restaurante-amigo”, que lhe chamou a atenção e já ofereceu uma forma de 

“reparação da falha” –, na forma de compreensão ativamente responsiva de efeito 

retardado, segundo denominação de Bakhtin.  
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  Encerraremos este capítulo falando sobre ideologia. O Círculo de Bakhtin vai além 

da perspectiva marxista, pois engloba, de acordo com Miotello,  

 

a questão da relação da infra-estrutura com a superestrutura, a constituição 
e o papel dos signos, a questão da constituição da subjetividade e da 
consciência, as questões da peculiaridade da palavra literária, o 
característico da linguagem verbal e sua relação com outros sistemas 
sígnicos, a questão da caracterização da arte (MIOTELLO, 2007, p. 167). 

 

Isso significa dizer que o conceito é construído na concretude do acontecimento. 

Assim, Bakhtin e os membros do Círculo  

 

partem do que já era aceito pelo marxismo oficial – entender a ideologia 
como “falsa consciência”, vista como disfarce e ocultamento da realidade 
social, escurecimento e não-percepção da existência das contradições e da 
existência de classes sociais, promovida pelas forças dominantes, e 
aplicada ao exercício legitimador do poder político e organizador de sua 
ação de dominar e manter o mundo como é (MIOTELLO, 2007, p. 168). 

 

Entretanto, acrescentam, ao conceito oficial de ideologia, o conceito de ideologia do 

cotidiano, formada nos encontros casuais e fortuitos, e na proximidade social das condições 

de produção e reprodução da vida. Estabelecem, então, uma relação dialética entre oficial e 

cotidiano, formadora do contexto ideológico total. 

Faraco observa que, nos textos do Círculo de Bakhtin, ideologia é uma palavra 

usada, em geral, 

 

[...] para designar o universo dos produtos do “espírito” humano, aquilo 
que algumas vezes é chamado por outros autores de cultura imaterial ou 
produção espiritual (talvez como herança de um pensamento idealista); e, 
igualmente, de formas da consciência social (num vocabulário de saber  
mais materialista). 
Ideologia é o nome que o Círculo costuma dar, então, para o universo que 
engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, 
ou seja, todas as manifestações superestruturais (para usar certa 
terminologia da tradição marxista) (2009, p. 46). 

 

Miotello lembra que o Círculo estuda, utilizando o método marxista, a ideologia a 

partir de sua conexão com o estudo da linguagem. O signo, em Bakhtin, tem dupla 

materialidade no sentido físico-material e sócio-histórico, e  
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representa a realidade a partir de um lugar valorativo, revelando-a como 
verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou negativa, o que faz o signo 
coincidir como domínio do ideológico. Logo, todo signo é signo 
ideológico” (MIOTELLO, 2007, p. 170).  

 

O signo se constitui e se materializa na comunicação, na interação verbal (afinal, as 

palavras são as que melhor expressam a representação do mundo). Portanto, é a linguagem 

o lugar mais claro e completo da materialização do fenômeno ideológico. A comunicação 

na vida cotidiana é o cenário para a constituição da ideologia.  

Para Miotello (2007, p. 171), o conceito bakhtiniano de ideologia poderia ser assim 

articulado: ideologia é “a expressão, a organização e a regulação das relações histórico-

materiais do homem”.  

Diversas vozes podem ser ouvidas nos signos, que possuem diferentes “acentos 

ideológicos”.  Assim, nenhum discurso é neutro. Diz Barros: 

 

Se nos discursos falam vozes diversas que mostram a compreensão que 
cada classe ou segmento de classe tem do mundo, em um dado momento 
histórico os discursos são, por definição, ideológicos, marcados por 
coerções sociais (2007, p. 32). 

 

Apesar de considerar os encontros casuais como nascedouro, a ideologia do 

cotidiano, em Bakhtin, organiza-se nas interações mais definidas, a exemplo de grupos não 

governamentais, pois oferecem condição mínima de estabelecer padrões de estabilidade nos 

sentidos. E essas interações acabam por iniciar uma relação com a ideologia oficial, relação 

que vai “infiltrando-se progressivamente nas instituições ideológicas [...], as renovando ao 

mesmo tempo em que é renovada por elas” (MIOTELLO, 2007, p. 173). 

 As formas de expressão ideológica são expressas por meio das mais diversas 

“pistas” deixadas nos textos pelos narradores, sobre as quais passaremos a refletir no 

capítulo a seguir, em busca do páthos dos narratários dos anúncios de nosso Corpus.  
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6. ANÁLISE DOS DISCURSOS (NADA) AMOROSOS DA PROPAGANDA:  
    ANÚNCIOS DO DIA DOS NAMORADOS 2007 
 

 

6.1. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

 

 Organizamos um percurso de análise, buscando estruturações mais ‘homogêneas’, 

capazes de facilitar a percepção das recorrências entre os textos, pontos de partida para a 

revelação do páthos do enunciatário dos discursos (nada) amorosos da Propaganda, 

finalidade deste trabalho.  

Assim, em linhas gerais, o estudo de cada peça publicitária traz a seguinte 

arquitetura:  

1. dados de publicação 

2. actantes/papéis/cena enunciativa 

3. discurso do anúncio em linhas gerais 

4. principais aspectos do nível narrativo 

5. principais aspectos do nível discursivo 

6. principais aspectos do nível fundamental 

7. isotopias/desencadeadores de isotopia 

8. relação de intimidade entre planos verbal e não-verbal 

9. aspectos extralinguísticos: dialogismo 

10. suma 

 Importante relembrar que todos os anúncios de nosso Corpus compartilham de 

determinadas características. Todos configuram uma enunciação enunciada. Em cada texto, 

um “eu” é instaurado (o qual sempre fala a um “tu”) para a instalação de efeitos de sentido 

de proximidade, intimidade, informalidade (o narrador assume um tom de conversação, de 

oralidade). Em busca da presentificação do enunciado, também são instaladas as categorias 

espácio-temporais do aqui/agora.  

 O narrador faz escolhas estratégicas no plano de conteúdo (significado) e no plano 

de expressão (significante), para a construção dos sentidos desejados. Em anúncios nos 
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quais são utilizados recursos não-verbais icônicos (fotografias), o efeito buscado pelo 

narrador é sempre o de realidade, como veremos nas análises.  

 As cores dos planos de expressão são usadas com a significação consagrada pelo 

senso comum: vermelho, para paixão; rosa, para romance, afetividade. Isso porque a 

Propaganda abraça o simbolismo e não explora – a não ser excepcionalmente – o semi-

simbolismo, que abre espaço para novas propostas de significação, para a inovação criativa, 

pois este, em contrapartida, exige competências do narratário acima do homem médio. A 

“boa Propaganda” deve ser acessível... 

 Como actantes das peças publicitárias, temos, ao lado de cada narratário, um 

narrador-destinador, sujeito do poder-fazer/saber-fazer, e um narrador-coadjuvante, as 

agências de publicidade, ao qual é delegada, pelo narrador-destinador, a função operacional 

de conferir materialidade verbal e não-verbal ao texto, segundo as técnicas da Propaganda. 

Ao lado da evocação do narratário no texto (o “tu”), também é de se esperar que a 

Propaganda – que, grosso modo, tem como função a venda de sonhos ao narratário – vá 

lançar mão de mitologias para o desenvolvimento de seus discursos. São conjuntos de 

ideologias adotados como padrões pela sociedade contemporânea e largamente 

disseminados, os quais contemplam o magro, o belo, o jovem, o exclusivo, o “sob medida”.  

 Assim, podemos adiantar que há um funcionamento básico na maioria dos textos de 

Propaganda. O narrador publicitário (ou coadjuvante) trabalha com temas (que podemos 

chamar de mitologias). No caso de nosso Corpus, temos, como exemplos, a felicidade a 

dois e a exclusividade, que traduzem sonhos e valores da maior parte dos indivíduos da 

sociedade contemporânea.  

Assim, como objetos-valor, podemos encontrar um jantar especial (Azeite Delícia), 

uma declaração surpreendente (Estadão), um momento de intimidade único (Pão de 

Açúcar). Todos constituem o universo do desejável e suas significações são transcendentes. 

Assim, ter um momento a dois de pura descontração, regado a bom vinho – comprado no 

Pão de Açúcar, é claro –, representa, em última instância, a felicidade que muitos querem 

ter.   

A Propaganda vai apregoar que, por meio da aquisição de coisas (objetos modais), 

os narratários, desejosos de felicidade (todos querem ser felizes, cada qual à sua maneira, 

em consonância com seus valores e crenças), poderão chegar aos objetos-valor almejados.  
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Em outras palavras, por meio de programas narrativos principais e secundários 

(estes últimos podendo ser entendidos como verdadeiros “fios-condutores”, isto é, por meio 

deles, o narratário poderá chegar ao principal), o narrador investe valor naquilo que é 

meramente material. Assim, na Propaganda, “coisas” passam a ser vistas como 

“passaportes” para a felicidade, para a realização de sonhos, para a manutenção da auto-

estima do narratário.  

O narratário buscará, nas aquisições de objetos, a construção de sua identidade. A 

astúcia da Propaganda está, exatamente, em iludir o narratário, no nosso caso específico, de 

que sua vontade consiste em “promover o amor”, encobrindo sua real intenção de levá-lo a 

consumir. Mas a evidência é dada a produtos, não ao amor. A Propaganda não explora, em 

função do Dia dos Namorados, as relações amorosas, o romance verdadeiramente. Tudo 

fica no mais elementar nível comercial, camuflado das mais diferentes formas para 

ludibriar. 

Significa dizer, portanto, que o narrador objetiva levar o narratário a pensar que é 

possível vivenciar um momento inesquecível com o seu par (em suma, ser feliz), desde que 

passe no Pão de Açúcar, por exemplo, e compre bombons, docinhos e flores, seguindo a 

sugestão do anúncio. Ou, então, compre o Azeite Delícia e prepare um jantar especial para 

o seu amor. Ou, como outra alternativa, ofereça um terno finíssimo da Alfaiataria 

Paramount. 

Enfim, os discursos publicitários manipulam e persuadem os narratários, levando-os 

a desejar entrar em conjunção com objetos modais, os quais representam (figurativizam) 

tudo aquilo que é sonhado por eles.  

Logicamente, para efetuar aquisições, o narratário tem de poder comprar (ter 

dinheiro), portanto, existem pressupostos como busca do poder-fazer por meio de um 

emprego por exemplo. E, aqui, abre-se a oportunidade para falarmos um pouco sobre a 

ideologia presente em todos os nossos textos. 

Da mesma forma que o nosso Corpus é composto de um conjunto de enunciações 

enunciadas, percebemos a ideologia burguesa – que é a dominante na nossa sociedade 

capitalista/neoliberal – permeando todos esses textos. Em grande parte, os discursos em 

análise instalados pelos narradores estão, de acordo com Barros (2004), carregados de 

valores das camadas médias, que trabalham para aquisição de consumo e lazer, próprios 
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dos privilegiados sociais. Assim, tudo gira em torno do “ter para ser”. Em outras palavras, a 

Propaganda espelha a visão de mundo da classe dominante nacional sobre a realidade 

social. 

Na Propaganda, as idéias ligadas ao “ter para ser” são colocadas, persuasivamente, 

como verdades inquestionáveis, e buscam justificar o consumo como fórmula de 

contentamento humano. Desse modo, a felicidade estaria ao alcance dos narratários dos 

textos publicitários por meio da aquisição de bens, os quais podem simbolizar requinte, 

bom gosto, poder, refinamento e tantos outros traços de diferenciação. Essa é, na verdade, a 

tônica da ordem social na qual estamos inseridos.  

Como a Propaganda não é arena de conflitos e questionamentos – na verdade, ela se 

presta a escamoteá-los –, seus discursos caracterizam-se como essencialmente ideológicos, 

pois destinam-se a ocultar a realidade dos fatos e a contribuir para a formação de uma 

concepção distorcida de existência no mundo em seus destinatários. Vejamos o que dizem 

Vestergaard e Schroder sobre a ideologia da Propaganda: 

 

[...] a ideologia pertence ao domínio do senso comum e, por sua vez, o 
conceito do senso comum nos permite alcançar a essência da ideologia 
como aquilo que é ao mesmo tempo visível para todos e invisível por seu 
caráter óbvio.  
Por conseguinte, reconhecemos que a “ideologia” é um componente 
necessário da vida humana: se não nos apegássemos a certas atitudes 
fundamentais e formas de pensar, nossa consciência estaria num fluxo 
constante, que nos paralisaria por completo. No entanto, devemos lembrar 
que até mesmo os nossos valores fundamentais são produto do 
conhecimento humano e dos processos culturais e, como tal, estão sujeitos 
a mudanças. 
A ideologia da propaganda é nefasta porque reforça as tendências que 
procuram tornar estática a sociedade – não no sentido de evitar o 
desenvolvimento de novos produtos e a criação de novas oportunidades de 
lazer, mas no de retardar ou impedir a revisão dos princípios básicos da 
ordem social, quer no nível macro (“democracia”), quer no nível micro 
(papel dos sexos) (2004, p. 227).  

 

A título de ilustração, reflitamos sobre o anúncio do Pão de Açúcar. Nele, o 

narrador lança um questionamento acerca da felicidade do par do narratário e arrisca, de 

forma especulativa, respostas estereotipadas possíveis dentro dos universos masculino e 

feminino: não assistir ao futebol na TV e não discutir a relação respectivamente. Ora, é 
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obvio que a felicidade de alguém em um relacionamento a dois não pode ser resumida a 

soluções tão simples.  

Na sequência, o narrador quebra o tom do discurso, sai do âmbito das 

“elucubrações” bruscamente, e sugere, ao narratário, a compra de coisas para a 

possibilidade de vivência de um Dia dos Namorados especial. Há uma clara inversão da 

realidade, afinal, ela é bem outra entre os casais; tudo é muito mais complexo, mais 

profundo.  

Desse modo, ao final, quando analisamos as pistas deixadas nos textos pelo narrador 

de peças publicitárias, estamos, na verdade, debruçando-nos sobre as mais variadas formas 

de expressão ideológica, como já comentamos anteriormente.    

Neste trabalho, tentaremos nos ater ao essencial de cada peça, nunca perdendo de 

vista o nosso objetivo principal, que é o de chegar ao páthos do enunciatário revelado pelo 

conjunto de peças de nosso Corpus, evitando a repetição de informações que se mostraram 

“padrão” em nossa análise, as quais apresentamos nestas observações gerais. 

 

 

6.2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO CORPUS 

 

 

6.2.1. ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO 

  

 

O anúncio de página inteira da Abyara foi publicado na Folha de S. Paulo, p. A20, 

editoria de Ciência, em 12 de junho de 2007, Dia dos Namorados. Nessa peça publicitária, 

funcionam, como actantes: a Abyara, narrador-destinador, sujeito do poder-fazer/saber-

fazer; a agência de publicidade Longplay, narrador-coadjuvante, que assina o anúncio no 

canto superior direito, na vertical; e um casal, narratário iconicamente figurativizado, que, 

por sua vez, é representado metonimicamente por um sapato masculino e um sapato 

feminino. Esse narratário é explicitado linguisticamente pelo “você” e pelas formas que 

identificam a segunda pessoa do singular.  
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O papel do narratário da peça nas relações sociais é o de namorado ou namorada, 

noivo ou noiva.  

A cena traz um primeiro “quadro”, composto pelo carpete de madeira, por um 

sapato social masculino e uma boa cama – de base preta e edredom branco, bastante 

“simplificada”, ao gosto dos homens –; no segundo “quadro”, encontram-se um tapete de 

longas cerdas de cor creme, um elegante sapato feminino e uma cama mais “rebuscada”, 

mais colorida, com edredom e almofadas. Indicialmente, a ênfase é dada, exatamente, aos 

sapatos masculino e feminino, que, como já dissemos, figurativizam metonimicamente o 

narratário.  

No plano de expressão,  os calçados formam um curioso “par”, pois foi criada uma 

primeira impressão de estarem um ao lado do outro, apesar da delimitação de duas cenas 

enunciativas distintas – dois mundos que devem se fundir por questões da vida prática 

principalmente, como se verá ao longo da análise. Este “par”, indicialmente, figurativiza o 

casal pressuposto da cena, que, como os sapatos, devem ser elegantes e sofisticados, e 

semelhantes em seus  padrões – a diferença está, apenas, na forma de exteriorização destes. 

O narrador instala proximidade com o narratário ao se dirigir com intimidade a ele, 

sugerindo um “basta” à situação do casal de morar cada um em sua própria casa. O 

narrador cria o efeito e faz parecer que conhece a situação da mulher que passa o final de 

semana na casa do namorado e usa o seu xampu, inapropriado ao seu tipo de cabelo, e a do 

homem que, depois de passados a noite de sexta-feira, o sábado e o dia de domingo, tem de 

levar, à noite, a namorada de volta para casa. São clichês, estereótipos de situações sociais, 

que dialogam com discursos do dia-a-dia de inúmeros indivíduos do mundo 

contemporâneo. 

O narrador fala de “igual para igual”, o que pode ser percebido quando se encontra, 

no discurso, o termo “gata”: sinal de modernidade, intimidade e instalação da 

coloquialidade, típica entre amigos. O mesmo podemos dizer do uso de termo popular no 

discurso (“aposto que o outro topa”), além do pronome de tratamento “você”, dirigido ao 

narratário. É como se o narrador conhecesse de perto a situação, e viesse com uma sugestão 

irrecusável e bastante “na moda” na atualidade: “chame o seu amor para morar com você”.  

A “modernidade” da Abyara também é marca de seu slogan, com o uso do lexema 

“gente” em vez do “nós” (“A gente vê diferente”). A logomarca, seguida pelo slogan, 
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também ocupa um local na peça não usual, centralizado ao final da página (o comum é vir 

alinhado à direita).  

O narrador pressupõe um narratário em disjunção com o objeto-valor “união” 

(morar junto), que é levado, pelas estratégias adotadas no discurso, a querer-morar junto; 

este sujeito é persuadido a considerar que deve passar a morar junto com seu par e que pode 

realizar esse projeto, pois lhe foram oferecidas as “melhores ofertas de imóveis da cidade”. 

Ele saberá como dar “aquele passo a mais”, nas próprias palavras do narrador.  

Vale salientar, aqui, que, na Propaganda, o uso de adjetivos como o usado no 

anúncio – “melhores” – é comum e integra as estratégias persuasivas do narrador 

publicitário. Na Propaganda, a tendência é a hiperbolização, a supervalorização das 

qualidades do produto, serviço ou da marca. 

Os valores modais são figurativizados por meio de pistas deixadas no texto, isto é, 

no caso em tela, pelos objetos materiais que os encobrem e que revelam traços do páthos do 

narratário. Assim, os atores anteriormente mencionados, que compõem a cena enunciativa, 

elegantes e sofisticados, apontam para um narratário com estas características, que, pelo 

discurso, aprova a quebra de paradigmas, como o do casamento formal, e as soluções 

práticas e mais confortáveis – não precisar mais levar a “gata” para casa no domingo à noite 

ou usar o xampu inadequado do namorado.  

Esse narratário busca encontrar, em um “clique” do mouse do computador, o imóvel 

ideal às suas necessidades (no site da Abyara), de forma descomplicada, perfeita à provável 

vida repleta de compromissos profissionais que leva – sugerida pelos sapatos sociais, 

clássicos, que figurativizam o narratário. 

O narrador parte do pressuposto que o narratário possui competência tecnológica, já 

que tem domínio do termo “site” inserido no discurso e compreensão acerca do endereço 

deste, colocado embaixo do slogan. Não pressupõe, por outro lado, nenhuma competência 

linguística especial do narratário, já que a porção verbal da peça publicitária é de fácil 

entendimento e dialoga largamente com o universo dos adultos solteiros em fase de 

ascensão social e que mantêm um relacionamento estável.  

O discurso revela um narratário sensível a valores descritivos, em função da classe 

social a que pertence –, como viagens, imóveis, carros, roupas, bons restaurantes etc –, 

seletivo (ele quer as melhores ofertas – subentendidas as dimensões de preço e qualidade) e 
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interessado em realizar seus projetos de consumo, já que os encara como traços de 

diferenciação social. O discurso, dessa forma, também dialoga com valores atualmente “na 

moda”, típicos da sociedade de consumo. 

O anúncio revela um narratário com saberes pressupostos (relacionados ao know-

how/sucesso profissional), mas sem saberes extraordinários para a compreensão do discurso 

publicitário; com poder aquisitivo relativo, pois sua renda tem um limite (precisa de 

ofertas), com diversos quereres socioeconômicos e com um novo, pretendido pelo narrador: 

o querer um imóvel para poder morar junto com seu par e tornar a sua vida mais 

“confortável”. 

O tema “morar junto” é figurativizado sensorialmente. Há a lisura do carpete de 

madeira, a maciez do couro do sapato e da cama, revestida com o edredom branco (figuras 

táteis); no segundo “quadro”, há a suposta maciez de todos os elementos que compõem a 

cena: tapete, sapato, cama/edredom e almofadas (figuras táteis). As figuras olfativa e tátil 

são sugeridas pelo lexema “shampoo”, que remete os sentidos imediatamente à idéia de 

textura macia do produto e ao seu perfume. O efeito de sentido pretendido, basicamente, é o 

de levar o narratário a uma impressão de aconchego, conforto, segurança e satisfação da 

vida a dois, a qual está sendo sugerida pelo narrador.  

A forma de ser do narratário se define pelas associações feitas no discurso com os 

conceitos de modernidade, maturidade e informalidade: o narratário é moderno, assume 

ares de jovialidade, mas já foi iniciado na vida adulta; é formal no trabalho, mas informal 

com relação a alguns paradigmas sociais tradicionais, como o casamento. 

Os desencadeadores de isotopia são os sapatos, que levam a uma segunda leitura 

desejada pelo narrador. Num primeiro olhar desatento, o narratário pensa estar diante de 

uma única cena, um único quarto, com um par de sapatos ali abandonado. Observando mais 

atentamente, o destinatário percebe que os sapatos não formam um par e que estão em 

ambientes diferentes. É, então, desencadeado um segundo plano de leitura. O plano da 

união transforma-se em plano da separação, pois são percebidos os dois universos distintos, 

que “precisam se fundir”, na opinião do narrador.  

Os recursos visuais e a porção escrita do texto estão em pé de igualdade no que 

tange à importância de ambos, apesar de a imagem depender do discurso verbal para ganhar 

os efeitos de sentido desejados.   
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No plano de expressão, as cores são sóbrias, clássicas e elegantes; a fonte dos 

caracteres verbais não é serifada, transmitindo informalidade e modernidade, condizentes 

com o páthos do narratário.  

A relação de intimidade entre as expressões semióticas verbal e não-verbal é de 

aderência, já que o narrador estabeleceu uma unidade plástica no anúncio com potencial 

para sensibilizar o narratário. Como já comentamos, no plano não-verbal, em um primeiro 

momento, a imagem fotográfica parece ser a de uma única cama. Ao notar que há uma 

estranheza na cena, o narratário é forçado a rever o que havia percebido. É necessária, na 

sequência, a leitura do texto escrito, que adere à imagem e estabelece uma unidade, na qual 

há uma relação de complementaridade e continuidade. 

No que tange aos aspectos extralinguísticos do anúncio, primeiramente, quanto à 

questão do “morar junto”, o discurso dialoga com inúmeros outros da sociedade 

contemporânea, que tem discutido largamente os relacionamentos e seus mais variados 

formatos. A união estável, inclusive, até já está prevista no Código Civil brasileiro em seus 

artigos 1.723 e seguintes, e os direitos dela decorrentes são assegurados, em resposta às 

transformações sociais e ao novo costume que se firmou entre inúmeros casais 

contemporâneos.  

Apenas como exemplo – o qual, inclusive, destaca, como razão da coabitação, a 

conveniência financeira (ver grifo) –, vale inserir a notícia do site da revista Mente & 

Cérebro, de 29 de julho de 2009 (acesso em 8 de agosto de 2009), sob o título “Casar ou 

morar junto?”: 

 

Casais que moram juntos antes do casamento apresentam maior risco de 
se divorciar que aqueles que esperam até a cerimônia – ou pelo menos até 
ficar noivos. A conclusão é de um estudo conduzido por pesquisadores da 
Universidade de Denver, nos Estados Unidos. A pesquisa, publicada no 
Journal of Family Psychology, mostrou ainda que pessoas que foram 
morar juntas antes do noivado ou casamento demonstraram pouca 
satisfação em seus relacionamentos. Os pesquisadores estudaram ainda as 
razões pelas quais os casais decidem dividir o mesmo teto. De acordo com 
o estudo, a maioria se incomoda com namoros longos e teme a monotonia. 
A segunda razão alegada é a conveniência, inclusive financeira (na hora 
de dividir o aluguel) (grifo nosso). Em terceiro lugar foi citada a intenção 
de testar se a relação resiste a um tempo maior de convivência. 
(www2.uol.com.br/vivermente/noticias/casar_ou_morar_junto_.html) 
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Pudemos notar, também, que o narrador instala um narratário sem apego à 

expectativa social relativa ao desempenho dos papéis atribuídos aos gêneros; um narratário 

moderno a ponto de, independentemente de ser homem ou mulher, ser capaz de chamar o 

seu par para morarem juntos. Essa característica “não usual” em relação aos discursos 

sociais tradicionais é também reflexo do posicionamento do destinador, que, em seu slogan, 

coloca-se como uma empresa moderna, que “vê diferente” (“Abyara - a gente vê 

diferente”).  

A publicação do anúncio alinha-se a essa estratégia discursiva: a veiculação da peça 

se deu em página neutra (Ciência) do periódico – nem masculina, nem feminina –; em tese, 

uma editoria supostamente sem tendências, preferências e juízos de valor. Além disso, 

trata-se de mais uma pista sobre o páthos do narratário: o narrador pressupõe que ele tenha 

interesse pelo primeiro caderno da Folha de S. Paulo como um todo, que traz notícias de 

maior relevância dentro do panorama nacional e internacional. Esse narratário se diferencia 

de outros leitores da Folha e mesmo do de outros periódicos, que preferem as notícias de 

impacto mais direto em seu cotidiano ou mesmo cadernos com “amenidades”.  

Um outro traço do páthos do narratário: o narrador instala um discurso que fala 

direto com o paulistano (as ofertas são de imóveis na capital paulista), que vai ponderar 

sobre o estabelecimento de uma união estável (morar junto), considerando o maior conforto 

para o casal (praticidade). O narrador sugere que o narratário reflita sobre uma mudança 

conveniente em sua vida, tentando instalar nele o desejo de ver duas cenas, que se repetem 

todos os finais de semana, transformarem-se em apenas uma, não mais destoantes. A 

enunciação dirige-se, nesse ponto, mais ao ator masculino não revelado fisicamente, que 

tem de levar a namorada para casa no domingo à noite, arriscando-se na conhecida 

violência urbana.   

A menção aos mundos masculino e feminino, no anúncio, centrou-se neste aspecto 

ora levantado e na preocupação feminina com a vaidade (usar um xampu que estraga o 

cabelo). Nas condições e no direito de chamar o outro para morar junto, homem e mulher 

são colocados em pé de igualdade, sem vínculos com tradições, usos, costumes ou 

desempenho esperado/apropriado dos papéis dos gêneros.  

O narrador, em resumo, projeta, no discurso, um narratário moderno, elegante, de 

poder aquisitivo médio-alto e em ascensão, que pode e deve dar um “passo a mais”, já que 
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sua situação do momento não se justifica mais. Assim, é chegada a hora de dar um passo 

definitivo, rumo à vida adulta, madura, de grandes e novas responsabilidades; ele está 

preparado para a aprendizagem da coabitação. O narratário deve formalizar a sua relação, 

mas não nos moldes tradicionais (pelo menos, não num primeiro momento. Isso não tem 

importância para alguém supostamente tão bem resolvido).  

O narratário, portanto, é instalado pelo narrador como alguém de bom gosto e 

refinamento; um jovem adulto ambicioso e com boa renda, mas que, apesar disso, ainda 

precisa das “melhores ofertas” (afinal, o anúncio não fala dos melhores imóveis da capital 

paulista; fala, sim, das melhores ofertas de imóveis).  

  

 

6.2.2. ALFAIATARIA PARAMOUNT 

 

 

O anúncio da Alfaiataria Paramount foi veiculado na revista Veja São Paulo, no 

“Roteiro da Semana: Cinemas”, página 229, edição da semana de 6 de junho de 2007. O 

narrador-destinador da peça publicitária é a Paramount (dono do poder/saber-fazer); o 

narrador-coadjuvante é a agência de publicidade DPZ. O narratário projetado no discurso é 

explicitado linguisticamente pela segunda pessoa e pelas formas que a identificam.  

O papel do narratário do anúncio da Paramount nas relações sociais é o de 

namorada, noiva, mulher (esposa) ou parceiro (homossexual), que valoriza os conceitos de 

exclusividade e sofisticação, entre outros, que foram por nós percebidos na análise. 

A cena enunciativa traz um ator central, que é o coração do narratário, arrebatado 

pela Paramount (arrebatamento este metaforizado pela flecha) e vestido por ela. O coração 

como signo é uma convenção sociocultural que expressa o amor. Quando flechado, traduz o 

amor conquistado. Interessante trazer, aqui, o que diz Ramos sobre o mito hindu do coração 

traspassado, em artigo do Portal de Publicações Científicas da Universidade Metodista sob 

o título “O simbolismo do coração” (acesso em 10/11/2009):  

O deus do amor, personificado em Madana está ligado à realização dos 
desejos e ao desejo de felicidade. A pedido do deus Indra, rei dos deuses, 
Madana, ilustrado de modo jovem e forte com arco e flechas, vai até 
Shiva que há tempos se encontra no alto do Himalaia absorto em suas 
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meditações. Por esses tempos o universo todo sofria, porquanto o deus da 
misericórdia havia se esquecido de sua missão de libertar os homens do 
sofrimento. Era necessário que se unisse a Shakti, deusa da existência, 
para que sua missão fosse cumprida. Madana foi convocado para que por 
meio de suas cinco flechas de rosas celestiais despertasse o coração de 
Shiva. No exato momento em que seu coração foi atingido pelas rosas, 
seus olhos se abriram e ele viu sua esposa Shakti; contudo, reduziu 
Madana a cinzas. (http://www.metodista.br/ppc/correlatio/correlatio02/o-
simbolismo-do-coracao) 

No anúncio em tela, o coração flechado sintetiza a idéia em jogo no Dia dos 

Namorados. A ele, voltaremos mais adiante.  

O discurso introdutório “No Dia dos Namorados dê um presente sob medida” vem 

em caracteres num tom um pouco mais escuro do que o do fundo, no qual foi aplicado, pois 

não poderia “roubar” a relevância do que está sendo dito na sequência e que “ancora” todo 

o sentido construído: tudo gira em torno do conceito “sob medida”.  

O narrador, em seu discurso, fala “Vocês foram feitos um para o outro, ou seja, sob 

medida”, referindo-se à relação destinador e narratário, pois é a Alfaiataria que tem o 

presente perfeito para o Dia dos Namorados (portanto, a loja foi feita sob medida para o 

narratário); a Paramount é que tem o presente para quem é perfeito para o narratário (isto é, 

alguém feito “sob medida”).  

O presente sugerido também abarca o sentido de ser “na medida” do amor do 

narratário em sua unicidade. A flecha que, metaforicamente, traspassa o coração do 

narratário no anúncio foi posicionada para indicar o endereço nobre da Paramount, no 

bairro paulistano Jardins.  

Assim, o narratário é instalado, no discurso, pelo narrador, como um indivíduo que 

preza pelos valores de tradição, exclusividade, artesanalidade, unicidade, originalidade,  

refinamento, sofisticação, elegância, conforto e perfeição; que acredita ser o seu amor 

também “sob medida”, perfeito, tanto quanto o presente que tenciona oferecer na data 

comemorativa.  

Esse narratário só precisa acreditar no valor daquilo que é “sob medida” em todas as 

suas dimensões: há o sentido de complementaridade, de completude, do “algo a mais” que 

faltava, do toque que leva à pretensa perfeição. Por isso, o destaque está nesse discurso, que 

ocupa, literalmente, o “coração” da mensagem.  
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O narrador fala com um narratário inicialmente em disjunção com o objeto-valor 

“presente sob medida”, mas que é levado, pelo discurso publicitário, a querer adquiri-lo 

para oferecê-lo ao seu par; ele é persuadido a pensar que deve aceitar a sugestão de presente 

de Dia dos Namorados feita pelo narrador, e que pode – e sabe – realizar esse intento, já 

que tem dinheiro e estatura social para isso.  

Os valores modais do querer, dever, poder e saber-ser/fazer são figurativizados por 

meio de pistas deixadas no texto e sinalizam acerca do páthos do narratário. No caso em 

tela, o objeto material que encobre esses valores são as roupas feitas sob medida – e toda a 

sua significação social. 

Pode-se perceber que as competências do narratário pressupostas no discurso são 

principalmente sociais e ligadas aos seus “saberes”: ele deve entender o requinte de uma 

Alfaitaria em dias em que o prêt-à-porter reina absoluto; a sofisticação do bairro paulistano 

em que se situa a loja e a elegância do presente sugerido (competência sociocultural).  

A competência tecnológica do narratário – inclusão, em peças publicitárias, de 

endereços de sites e e-mails por exemplo –, tão pressuposta na atualidade, não é requerida 

no anúncio. O narrador, para não romper com o tradicionalismo da Alfaiataria, não inclui o 

endereço do site da Paramount, como se quisesse remeter o narratário a um tempo anterior 

à vida moderna, tão marcada pela pressa, pela produção em série e pelas soluções 

instantâneas, tudo normalmente sem qualidade e sem cuidados especiais (aos moldes dos 

fast foods). Há uma nostalgia, um certo “romantismo” ao se falar de alfaiates 

confeccionando roupas sob encomenda; uma produção lenta e artesanal, na contramão da 

contemporaneidade.  

A competência linguística pressuposta é mediana: o discurso, em si, não traz 

dificuldades para seu entendimento; apenas deve o narratário ser capaz de entender o 

universo envolvido na aparente simplicidade da mensagem (na verdade, instala-se um trio 

amoroso, todos feitos “um para o outro”: o narratário, a Paramount e o par do narratário). O 

“coração” do anúncio metaforiza o amor (o outro da relação afetiva) do narratário vestido 

pela Paramount; representa os sentimentos deste sujeito pela Alfaiataria (arrebatados a 

ponto de carregar uma foto da loja em si), e também a relação a ser celebrada no Dia dos 

Namorados. 
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O tema da exclusividade é recoberto pelas seguintes figuras: a cor creme do fundo 

do anúncio (idéia de textura macia e lisura da pela humana), o alfinete (algo que perfura) e 

o coração em tecido supostamente macio – figuras táteis –; o caimento inigualável (figura 

visual), e, até, o aroma do tecido novo e da Alfaiataria (figuras olfativas). Aqui, uma 

explicação: cita-se o aroma da Paramount pois, atualmente, não é incomum lojas de roupas 

finas adotarem a aspersão de perfume característico em suas dependências, como sinal de 

distinção.  

O discurso associa o ser do narratário aos conceitos de tradição, formalidade e 

maturidade, em oposição à modernidade, informalidade e juventude/jovialidade, em 

conformidade com o que foi percebido até agora.  

No anúncio, reconhecemos uma grande isotopia – do amor, do tradicional. Não 

foram detectados desencadeadores de novos planos de leitura. Portanto, trata-se de um texto 

que deve ser lido no plano do ‘clássico’. 

A relação entre palavra e recursos não-verbais é equilibrada: ambos são igualmente 

importantes no texto em tela. Trata-se de um texto sincrético construído sobre uma relação 

de aderência, já que o relevo fica por conta do estabelecimento, pelo narrador, de uma 

unidade plástica. No plano de expressão, essa unidade pode ser percebida por algumas 

escolhas do narrador. Há um “recorte de coração” ou um coração vestido “sob medida” 

(pela Paramount), com um tecido clássico, usado na confecção de ternos nobres e elegantes 

logicamente. Os caracteres nele gravados vêm em letras brancas, oferecendo o destaque 

necessário. A roupa é, assim, sugerida por intermédio do símbolo do amor por excelência. 

O anúncio foi estruturado nas cores preto, cinza, creme e branco. A cor creme do 

fundo, como já foi dito, faz as vezes da pele humana – revestida pela Paramount de forma 

tão “sob medida’, que parece conter a tatuagem do coração.  

O narrador usou efeitos de imagem para criar a sensação de relevo do alfinete, da 

fotografia da Alfaiataria e da etiqueta, que ganharam alguma tridimensionalidade, alguma 

materialidade plástica.  

A etiqueta de roupa sobre a foto indica que não se trata somente de mais uma loja; a 

Paramount é, na verdade, uma grife, uma marca de distinção. Até o alfinete de alfaiate da 

peça publicitária é diferente do alfinete vulgar. 
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Ainda com relação à expressão não-verbal, chamam a atenção os caracteres não 

serifados, que são sinais de despojamento, em complementaridade com a sobriedade das 

cores. Imprimem, assim, um leve traço de informalidade (uma informalidade “sob 

medida”). O sentido depreendido é o de que se pode contar hoje com o que há de melhor do 

“ontem”. O encontro entre tradição e modernidade, e formalidade e informalidade, também 

ocorrem, no anúncio, “na medida” perfeita. 

A relação dialógica percebida de forma mais imediata se dá entre o enunciado do 

anúncio e os discursos que falam sobre os deuses do amor – principalmente, Eros (para os 

gregos) e Cupido (para os romanos). A pista desse dialogismo está no uso do coração 

traspassado, símbolo mitológico inconfundível, pois popularizado largamente. Além disso, 

o texto dialoga com todos os discursos que valorizam a exclusividade no mundo dos 

valores referenciais, principalmente, os das peças publicitárias atuais de bancos (lembre-se, 

aqui, dos filmes publicitários do Itaú Personnalité).  

Diante do exposto, podemos dizer que o narratário é instalado, no discurso, pelo 

narrador, como um indivíduo para o qual o valor da exclusividade é altamente prezado. O 

narratário são apenas as mulheres (ou homossexuais masculinos), já que o destinador 

confecciona, somente, roupas para homens. O narrador fala, portanto, com o público 

feminino/homossexual masculino; projeta um narratário que valoriza sobremaneira os 

traços de diferenciação e, por isso, é levado a desejar presentear seu par com uma roupa 

feita sob medida, singular, especial. 

O discurso, desse modo, revela um narratário sensível a sinais de diferenciação, 

como a excelência, exclusividade, sofisticação, elegância e o requinte. Trata-se de um 

indivíduo que valoriza o que é especial, de bom gosto, único, chique, clássico, 

“customizado” – do inglês customer (cliente); termo criado por profissionais de Marketing 

brasileiros para significar algo que é personalizado. 

O narratário do anúncio da Alfaiataria Paramount é um indivíduo pertencente à 

classe média-alta, que partilha dos valores sociais tradicionais. Para ele, o importante é 

viver bem, isto é, usufruir do melhor que o dinheiro pode comprar: roupas, carros, 

restaurantes, livrarias etc.  

Resumindo, o narratário do anúncio da Paramount é visto, pelo narrador, como um 

indivíduo cuja vida se encaixa nos padrões da classe dominante, que valoriza a aparência 
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bem cuidada e o ter para ser plenamente feliz. Trata-se de um indivíduo que não quer ter 

para se sentir alguém; ele é alguém que busca o máximo conforto e os “mimos” que o 

capitalismo tem a oferecer. O páthos do narratário projetado no discurso pressupõe, assim, 

um querer centrado em tudo o que se relaciona ao universo confortabilíssimo de pequena 

parcela de privilegiados do País. 

 

 

6.2.3. AMARULA 

 

 

O anúncio do licor Amarula foi publicado na Folha de S. Paulo, página 83, editoria 

Dinheiro, em 10 de junho de 2007. São actantes da peça publicitária, a sul-africana Distell, 

fabricante da bebida e narrador-destinador do discurso; a agência de publicidade Pro2 

(narrador-coadjuvante), que assina o anúncio na lateral esquerda (vertical); e o narratário, 

explicitado linguisticamente pela referência à segunda pessoa, o que o singulariza como 

destinatário. 

A imagem da garrafa do produto, recurso não-verbal icônico usado para instalar o 

efeito de realidade como estratégia persuasiva, compõe a cena enunciativa. Nela, há o 

predomínio do objeto à venda, o que faz todo o resto desaparecer.  

O papel do narratário nas relações sociais é o de namorado ou namorada, noivo ou 

noiva, marido ou mulher, enfim, enamorados em geral (não há distinção). 

O narrador quer fazer com que o narratário perceba a nobreza da bebida. Por essa 

razão, a própria garrafa, bastante diferenciada, é o recurso predominante na expressão 

textual; nada mais há na peça publicitária senão a imagem do recipiente do licor, uma frase 

impressa em uma imagem de pequena lasca de madeira e um rótulo colocado no próprio 

anúncio. 

 O rótulo da garrafa traz uma cena à cena enunciativa e lhe imprime certo 

movimento: o caminhar de um elefante africano em direção ao narratário, significando que, 

com o Amarula, a África vem ao encontro desse indivíduo, com sua força, beleza 

exuberante e peculiaridades.  
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A garrafa causa a impressão de que é feita de madeira – dir-se-ia que ela faz as 

vezes da própria Maruleira, em cujo centro teria sido entalhado um rótulo em alto-relevo 

(efeito causado pelo contraste da cor mais clara aplicada sobre a escura). Esse rótulo foi 

criado de forma a produzir uma ilusão de tridimensionalidade, dando a impressão de que a 

logomarca é o primeiro elemento dele, seguido pelas frutas, que funcionam como um portal 

para o elefante atravessar. Como fundo, a árvore e, no céu africano, o brasão da marca 

brilha no lugar do sol.  

A garrafa, ao figurativizar a árvore, parece abarcar o sentido de natureza, como se 

esta se abrisse para abrigar um líquido nobre e precioso – qualidades estas expressas 

sempre pelos vários tons de dourado. Na verdade, é como se o melhor dessa árvore fosse o 

licor. Além disso, acima de todos os elementos, pode-se avistar o já mencionado brasão – 

emblema de honra, fama e glória. A insígnia, inclusive, integra a logomarca da bebida e é 

também seu primeiro elemento.  

Interessante notar que o rótulo acima do gargalo da garrafa e acima da pequena 

corda – que oferece um arremate não menos significativo –, não contém a figura da fruta, 

da árvore ou mesmo do brasão. Ele traz o elefante africano, conhecido por sua fúria e 

intrepidez, aprisionadas pelo laço domesticador do fabricante (a mencionada corda). Esse 

destinador, portanto, quer fazer o narratário crer que conseguiu capturar a maior força da 

África – ou o próprio espírito da África, nos dizeres de seu slogan, figurativizado pelo 

animal – e a engarrafou literalmente, em forma de um produto único. 

O narrador em seu discurso, em função da data comemorativa do anúncio, joga com 

as palavras e, ao aplicar uma pequena lasca de madeira sobre o rótulo da garrafa, deixa à 

vista, propositalmente, somente as letras iniciais da logomarca do licor (AMAR), 

completando a idéia com o texto: “O presente que tem amor até no nome”. Na sequência, 

como em um rótulo do anúncio, o narrador diz: “Para presentear, comemorar e namorar 

muito. Ame com exagero, mas aprecie com moderação. Dia dos nAMORados tem que ter 

AMARula” (destaques conforme o original).  

O narratário do anúncio encontra-se, inicialmente, em disjunção com o objeto-valor 

“Amarula”, mas é manipulado e levado, pelo narrador, a desejá-lo. Assim, ele é induzido a 

querer comprá-lo para presentear o seu par no Dia dos Namorados; pensa que deve fazê-lo 

em função de tantos traços de diferenciação que seriam reconhecidos em seu ser – o 
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narrador tratou de persuadir o narratário acerca da adequação, conveniência e inovação 

(afinal, não se trata do convencional vinho) do objeto como presente –, supõe que pode 

comprá-lo (tem poder aquisitivo para tal) e sabe como integrar a bebida aos seus planos de 

celebração da data. 

Os valores modais (do querer, dever, poder e saber) do narratário, refletidos na 

configuração da garrafa, são encobertos por ela, que oferece pistas acerca dos traços do 

destinatário do texto (seus gostos, preferências, visão de mundo). Assim, o produto em si – 

a sua apresentação, isto é, a sua embalagem e suas significações –, apresentado como 

nobre, refinado e incomum, recobre os valores instalados e predomina na cena enunciativa.  

O universo da cena enunciativa, que mistura nobreza, valor, força e exotismo, os 

quais transcendem, de maneira inimaginável, a bebida ofertada, verdadeiro portal para a 

África, configura o perfil do narratário, ou seja, esses valores recobrem os valores modais e 

compõem o seu páthos.  

Trata-se, portanto, de um indivíduo pensado como não-convencional, mas que, ao 

mesmo tempo, valoriza tradicionais sinais de diferenciação (a cor dourada, que remete a 

tudo o que é precioso; o brasão; a raridade de uma matéria-prima, encontrada somente em 

uma região tão peculiar como o território africano; o elefante nativo, considerado o maior 

mamífero terrestre).   

No que tange às competências, o narratário representa, no anúncio, um indivíduo de 

competência linguística mediana, capaz de perceber o jogo com as palavras derivadas do 

substantivo “amor” (base do anúncio) e de entender o diálogo entre a recomendação de 

praxe “Se beber, não dirija” – exigida pelo Código de Autorregulamentação Publicitária – e 

o toque de humor sutil do discurso publicitário em tela “Ame com exagero, mas aprecie 

com moderação”. Além disso, o narratário deve contar com um repertório que o faça 

compreender as referências africanas (fauna/flora), a nobreza da cor dourada, o valor de 

uma insígnia e sua ligação com o licor, bem como a compreensão do inglês, já que a bebida 

é vendida como Amarula Cream – the spirit of Africa. Também fica pressuposta a 

competência tecnológica, pois há a menção ao site da bebida no canto superior esquerdo do 

anúncio.  

O anúncio revela um narratário com saberes medianos em relação à língua materna 

e às referências tipicamente africanas; saberes mínimos com relação à heráldica (brasão), 
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ao inglês (slogan) e à informática (site divulgado no anúncio). Seu poder aquisitivo, em 

função do preço do produto, é o médio/médio-alto e o seu querer voltado aos valores 

capitalistas/neoliberais, que destacam o ter como espelho do ser. Assim, o indivíduo é 

levado a desejar adquirir coisas – carros, roupas, viagens, jóias, bebidas etc.  

O tema do “beber como celebração do amor” é revestido pela evocação de figuras 

gustativas (sabor do licor), olfativas (cheiro do licor, dos frutos e das flores da Maruleira), 

visuais e táteis – nos efeitos de relevo e da textura de cremosidade sugerida pela logomarca 

“Amarula Cream”.   

As associações do ser do narratário feitas no discurso em análise são com o conceito 

de modernidade – isto é, como presente e como bebida para comemorações, o Amarula 

nada tem de tradicional como escolha, apesar das vinculações à tradição e nobreza 

impressas na identidade visual do produto –; com o conceito de jovialidade (que difere do 

conceito de juventude), pela proposta de ruptura com as opções usuais de presente e pelo 

espírito de aventura sugerido, ligado, basicamente, à idéia que comumente temos da África; 

e com o conceito de informalidade, no que tange, principalmente, ao verbal do plano de 

expressão. 

 Quanto à estruturação isotópica, no primeiro plano de leitura do anúncio, 

percebemos a isotopia do produto divulgado. Os jogos com as variações do substantivo 

“amor” (amar, amor, namorar, namorados, AMARula) desencadeiam uma segunda 

isotopia, que leva o narratário a ler o produto no contexto do Dia dos Namorados, em 

função do sentido estabelecido entre a bebida e a data pelo narrador. 

Embora o não-verbal tenha sido privilegiado na ocupação do espaço, o narrador 

coloca os recursos visuais e os verbais no mesmo patamar de importância do ponto de vista 

da construção dos sentidos. No plano de expressão – lugar da manifestação verbo-visual, 

que oferece, como já visto, acesso e suporte ao plano de conteúdo –, há, como já foi 

salientado, o predomínio de diversos tons de amarelo ouro (chegando ao marrom, para criar 

o efeito de solidez, antiguidade da árvore típica da África, robustez e força).  

O uso da cor dourada no rótulo, e os tons que partem do amarelo ouro e chegam ao 

marrom escuro – cor esta ligada tanto à terra como à madeira “pesada”–, pretendem 

destacar o refinamento do licor e as suas raízes na natureza exótica da África, país de 

origem da árvore Maruleira, da qual nascem os frutos utilizados na fabricação da bebida.  
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Há, também, nas formas da garrafa e do rótulo, bem como nas próprias cores 

usadas, um toque de envelhecimento, decerto para transmitir credibilidade, como se a 

bebida fosse tão ligada ao continente africano que, de algum modo, compartilhasse até de 

sua história. 

O anúncio foi estruturado com a mescla de várias fontes de caracteres verbais, não 

serifadas (endereço do site, a recomendação de praxe, a frase na imagem da lasca de 

madeira e no texto que encerra o discurso “Dia dos Namorados tem que ter Amarula”) e  

serifadas (logomarca, parte do discurso e slogan), transmitindo o encontro do tradicional 

com a modernidade, do formal com o informal.  

A palavra  “Amar”, que ocupa um lugar central na cena, extrapola os limites do 

verbal, pois ganha tridimensionalidade. O efeito de relevo recebe uma sobreposição da 

imagem da lasca de madeira com o pequeno texto nela inserido, na qual também foi 

aplicada sombra, dando-se corporalidade. A aplicação do rótulo no próprio anúncio 

também se deu com vistas à impressão de materialidade e de primeiro plano na cena 

enunciativa. Trata-se, portanto, de texto sincrético construído sobre uma relação de 

coerência, tamanha a intimidade entre o verbal e o não-verbal.  

No que tange às relações dialógicas, estabelece-se o diálogo, principalmente, com o 

Código de Autorregulamentação Publicitária, Anexo “A” (Bebidas alcoólicas), e a frase 

“Se beber, não dirija” – dirigida, importante destacar, a todos os narratários de todas as 

peças publicitárias de bebidas alcoólicas no País –, estampada na lateral direita da peça, na 

vertical. Vale trazer, aqui, a resolução que complementa o citado Anexo, retirada do site 

http://www.conar.org.br (acesso em 11/08/02): 

 

Conselho Superior do Conar. Resolução nº 01/08 ref. Anexo “A”. 
Complementa o Anexo "A" – Bebidas alcoólicas,  
do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária,  
de 18/2/08. 

O Conselho Superior do Conar resolve:  

1. A “cláusula de advertência” prevista no item 5 do Anexo "A" conterá 
uma das seguintes frases: 
- "beba com moderação" 
- “a venda e o consumo de bebida alcoólica são proibidos para menores” 
- “este produto é destinado a adultos” 
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- "evite o consumo excessivo de álcool" 
- “não exagere no consumo” 
- “quem bebe menos, se diverte mais” 
- "se for dirigir não beba” 
- “servir bebida alcoólica a menor de 18 é crime”  

Obs: As frases acima não excluem outras, que atendam à finalidade e 
sejam capazes de refletir a responsabilidade social da publicidade.  

 

Então, qual seria o páthos do narratário projetado no anúncio do Amarula pelo 

narrador? Trata-se de um sujeito instalado pelo narrador como alguém seletivo, que busca 

destaque pelas suas escolhas relativamente incomuns, sensível a sinais de diferenciação 

socioculturais, de poder aquisitivo médio/médio-alto e com certo requinte. O discurso, ao 

sugerir o licor como presente, pretende fazer aderir, ao romance do narratário, as qualidades 

atribuídas ao produto: nobreza, força, bom gosto, originalidade.  

O discurso revela um narratário interessado em ter seus traços de diferenciação 

reconhecidos socioculturalmente, como já dissemos, pois capaz de discernir/reconhecer o 

exotismo e a originalidade do Amarula, objeto escolhido para presentear no Dia dos 

Namorados. Provavelmente, o narratário contabilizará os traços de diferenciação de seu par, 

contando com receber o mérito devido pela sua escolha.  

O narratário do anúncio em tela tem poder aquisitivo para concretizar sua opção de 

presente e ter um momento a dois como o sugerido pelo anúncio: com amor em exagero e 

regado a Amarula, bebida que “tem amor até no nome”.  

 O narratário é, portanto, instalado pelo narrador como alguém capaz de surpreender 

por intermédio de um presente inusual, que prefere um licor ao convencional vinho: um 

indivíduo de gosto incomum, relativamente exigente e refinado, se comparado à maioria da 

população brasileira. Trata-se, enfim, de um narratário que quer ser visto como alguém 

singular e que nutre expectativas de reconhecimento social pelas suas boas escolhas. 

 

 

 

 

 

 



 107

6.2.4. AZEITE DELÍCIA 

 

 

O anúncio do Azeite Delícia foi publicado no jornal O Estado de S. Paulo, editoria 

Nacional, página A7, em 12 de junho de 2007, Dia dos Namorados. São actantes da peça  

publicitária,  a empresa Bunge Alimentos – fabricante do produto e narrador-destinador do 

discurso –; a agência de publicidade Lew’Lara, narrador-coadjuvante que assina o anúncio 

em seu canto esquerdo (na vertical); e o narratário, linguisticamente explicitado e 

singularizado pelas formas que identificam o “você”. 

O papel do narratário nas relações sociais é o do enamorado de modo geral (não há 

distinção).  

A imagem da garrafa e da lata do produto (as duas opções ao narratário-

consumidor), objeto da interação entre os sujeitos, é o recurso não-verbal icônico que 

predomina na expressão textual. Não há muitos elementos mais na peça publicitária, senão 

a imagem dos dois recipientes do Azeite e de dois ramos de oliveira. 

O rótulo traz uma cena à cena enunciativa, que pode ser lida como uma subida ao 

campo, onde se encontram as oliveiras. Adentra-se na Espanha (bandeira), onde se 

encontram azeitonas suculentas – imagem esta que já acena para o que virá adiante –; o 

narratário, então, depara-se com a logomarca Delícia, como se fosse um portão que dá 

acesso a uma bela plantação de oliveiras. Esse percurso de leitura proposto pelo narrador dá 

um toque de movimento à peça publicitária impressa.  

O narrador quer fazer com que o narratário perceba a boa procedência do produto, 

em suas raízes tradicionais, e deixa, para tanto, pistas relativas à Espanha em seu discurso, 

país informado como o de origem do azeite. O texto verbal em destaque no anúncio diz: 

“Faça uma declaração de amor em espanhol. Funcionava com o Don Juan”. Somente nestas 

frases, o narrador já fala diretamente do idioma e do lendário personagem castelhano, 

famoso pela sua extraordinária capacidade de sedução.  

O texto continua, em caracteres menores, e diz “Azeite Delícia”, complementando a 

linha de raciocínio antecedente e desencadeando uma nova isotopia. O narrador pontua 

sobre o que está falando e, a partir dessa informação – será pelo uso do Azeite Delícia no 

preparo do jantar do Dia dos Namorados que o narratário fará a sua declaração de amor em 
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espanhol –, a leitura da peça passa para um outro nível. O narrador finaliza, qualificando o 

produto: “O melhor da Espanha para o seu jantar do Dia dos Namorados”.  

Em outras palavras, no primeiro plano de leitura, o narratário entende a declaração 

de amor em espanhol como uma manifestação verbal (isotopia da palavra). Com a 

informação de que se está falando de um azeite, desencadeia-se a isotopia do uso do 

produto. Trata-se, portanto, de uma declaração segundo a isotopia do fazer. 

Com o discurso, o narrador explica ao narratário o modus operandi de sua 

declaração de amor em espanhol e já instala um traço importante do seu páthos: na 

pressuposição do narrador, trata-se de um indivíduo que busca o melhor (escolha eufórica, 

baseada em uma semântica social positiva). Assim, o narrador fala com alguém seletivo, 

relativamente exigente, que dará credibilidade ao produto em função de sua origem.  

O narrador fala com um narratário inicialmente em disjunção com o objeto-valor 

“Azeite Delícia” – o qual é sugerido como ingrediente para o preparo de um jantar especial 

no Dia dos Namorados –, mas que passa a ser persuadido a querer comprá-lo, aderindo aos 

valores vinculados ao produto e exaltados pelo narrador – isto é, aderindo à 

“espanholidade” do Azeite. O narratário pensa que deve aceitar a sugestão, pois sabe como 

preparar uma refeição diferenciada, ou seja, há uma competência culinária pressuposta.  

Os valores modais do querer, dever, poder e saber fazer são figurativizados pelas 

imagens dos recipientes do produto e pelos ramos de oliveira do anúncio, cujas referências 

estão focadas na pureza do azeite, produzido, segundo o sentido construído, 

exclusivamente, com o óleo retirado das azeitonas, frutos das oliveiras.  

O que move a conjunção do narratário com o objeto é o valor modal do querer, 

apoiado em uma competência específica – ele pode fazer a declaração sugerida, porque 

sabe cozinhar. Esse narratário é manipulado e passa a querer o objeto-valor, pois quer 

oferecer uma declaração de amor mais performativa ao seu par no Dia dos Namorados. 

Esse querer também é movido pela suposta origem e pureza que referendam o produto, 

figurativizadas, no texto, pelos ramos de oliveira, pela transparência do verde-oliva 

aplicado em toda a peça e por outras escolhas estratégicas do narrador no plano verbal e no 

plano não-verbal, observadas ao longo desta análise. 

A declaração de amor, instalada como eufórica no discurso em tela – como também 

no do Estadão (ver neste capítulo, item 6.2.7) –, deve ser feita em espanhol 
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metaforicamente, pois o narrador, aqui, não se refere a um domínio de língua estrangeira, 

mas, sim, ao uso do produto espanhol – o Azeite Delícia – no preparo do jantar do Dia dos 

Namorados (como já comentamos, relaciona-se a uma competência culinária). O narrador 

legitima a sua sugestão, supondo sua eficácia, com a afirmação de que “Funcionava com o 

Don Juan”. Desse modo, aposta na competência cultural do narratário, que deve entender a 

referência ao sedutor espanhol. Ao colocar o artigo definido “o” antes deste nome, o 

narrador cria uma aparente intimidade com a personagem, como se fosse um velho 

conhecido seu. 

Depreende-se do texto que o narrador aposta em uma competência linguística 

mediana do narratário. Ele deve ser capaz de entender o porquê da citação a Don Juan no 

discurso, de compreender as referências espanholas e suas ligações com o produto em si (a 

Espanha é, atualmente, o maior produtor de azeite de oliva do mundo, segundo o website 

<http://www.azeite.com.br>, acesso em 19/08/2009). 

A bandeira é inserida nos rótulos com o intuito de atestar a procedência do óleo e 

impregnar o produto com a história da Espanha. O rótulo, inclusive, preocupa-se em 

“traduzir” a imagem da bandeira com o texto verbal “produto espanhol”. Ou seja, se o 

narratário não contar com competência cultural para reconhecer o ícone, a explicação o 

acompanha e esclarece. 

O querer do narratário está voltado aos valores capitalistas/neoliberais e ligados ao 

consumo. Não contar com alto poder aquisitivo não o impede de possuir objetos de 

qualidade – não os excelentes, mas bons. Assim, pode não ter como comprar o azeite mais 

nobre que existe, mas pode obter um similar – e se contenta com isso. 

As figuras evocadas que concretizam o tema “declaração de amor” (ou “cozinhar 

como ato integrante de uma celebração especial”) são as gustativas (o azeite, as azeitonas 

dos rótulos, o jantar); táteis (a viscosidade do óleo, a textura das folhas de oliveira – 

colocadas nos cantos superior direito e inferior esquerdo do anúncio –, a lisura das 

superfícies da garrafa e da lata, a suposta maciez da grama que forra a plantação de 

oliveiras dos rótulos); visuais (a transparência do verde oliva aplicado no anúncio, que 

remete diretamente à pureza do produto); e auditivas (o som da cozinha, do frigir dos 

ingredientes nas panelas, funcionando como a voz do enamorado fazendo a sua declaração). 
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O páthos do narratário projetado no discurso é o de um indivíduo que prefere o que 

é personalizado, pessoal e artesanal. É ele quem irá preparar o jantar especial com suas 

próprias mãos; nada de pedir comida pelo delivery. Assim, sua forma de ser se evidencia, 

basicamente, pela oposição tradição/modernidade, com uma associação clara com o 

conceito de tradição, também por valorizar a origem do produto – as qualificações ligadas 

ao país da matéria-prima, uma referência mundial em sua produção.  

No que respeita à organização isotópica do texto, vários desencadeadores podem ser 

identificados. Temos a logomarca Delícia, inserida no alto do anúncio, à esquerda (local 

não usual para a assinatura de uma peça publicitária. Em Propaganda, falamos que o 

narrador-destinador, ao inserir sua logomarca no canto inferior direito normalmente, 

“assina” o anúncio). Ao se deparar com ela na peça em análise, o narratário tem a sua 

leitura direcionada logo de início: trata-se de anúncio de algum produto do portfólio da 

marca. Ao ler “espanhol” – e também pela cor do fundo (verde oliva) –, há um novo 

direcionamento da leitura, pois o narratário já pode vislumbrar o que irá se apresentar 

adiante. Por fim, ao complementar o discurso em destaque, o narrador oferece a resposta à 

forma pensada por ele para a declaração de amor em espanhol do narratário, enxertando, 

assim, mais um desencadeador de isotopia: ao falar “Azeite Delícia”, ele direciona a leitura 

do anúncio definitivamente, ancorando-a no produto divulgado. 

A logomarca Delícia é caracterizada por formas arredondadas, que oferecem uma 

sensação de deslizamento, remetendo à textura do óleo. Em seus caracteres verbais, o “L” é 

estilizado e figurativiza um sol no horizonte (pelos raios dele emanados e a sublinha que o 

acompanha). O verde oliva como fundo do anúncio apresenta uma transparência como a da 

garrafa de azeite, como se a peça publicitária estivesse imersa no produto. As folhas de 

oliveira figurativizam a própria Espanha e também funcionam como desencadeadores de 

isotopia, pois levam a uma releitura ancorada na cultura daquele país.  

O texto privilegia, sutilmente, a palavra em detrimento dos recursos não-verbais; o 

principal que o narrador quer informar ao seu narratário vem por escrito. No plano de 

expressão, a predominância do verde oliva é gritante. O anúncio foi estruturado com 

caracteres verbais ora com fonte serifada (em maior número), ora com fonte não serifada, 

ou seja, é mais formal do que informal, condizente com a imagem que o narrador faz de seu 
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narratário. A unidade plástica percebida na peça caracteriza esse texto sincrético como 

tendo sido construído sobre uma relação de aderência. 

No que tange às relações dialógicas, estabelece-se o diálogo com a lenda de Don 

Juan e com o universo de produção espanhola do azeite (como o website mencionado 

anteriormente). O dialogismo mais interessante é o estabelecido entre o anúncio e a peça 

publicitária da Margarina Delícia (neste capítulo, item 6.2.8). Enquanto o anúncio do 

Azeite fala da noite dos namorados, o da Margarina aborda o dia seguinte – o café-da-

manhã do dia 13 de junho, com Delícia à mesa. Assim, o narrador-destinador coloca o seu 

produto, definitivamente, como a chave do sucesso amoroso do narratário – “dia e noite” 

literalmente.  

Todos os traços percebidos no anúncio revelam que o narrador instala um narratário 

de classe média – já que, apesar de apresentar-se como espanhol, o Azeite Delícia é um 

produto acessível, não é “verdadeiramente importado” e nem o melhor de todos –, homem 

ou mulher (qualquer um pode preparar um jantar e oferecê-lo ao seu par), que aprecia 

produtos de boa qualidade e é capaz de compreender a importância das referências 

espanholas destacadas no discurso e ligadas ao produto.  

Oferecer um jantar preparado cuidadosamente, com produtos de boa procedência, é 

instalado no discurso como capaz de fazer emergir traços de diferenciação do ser do 

narratário passíveis de reconhecimento pelo seu par. Trata-se de um narratário que valoriza 

as demonstrações de afeto, as declarações de amor em suas mais variadas formas de 

concretização. 

O objeto material, sugerido como ingrediente de um jantar especial e que sintetiza 

os valores do anúncio – tais como tradição, origem, bom gosto –, revela traços do páthos do 

narratário. Assim, esse sujeito é instalado pelo narrador como alguém relativamente 

refinado, sensível às datas comemorativas e às diversas maneiras de celebrá-las, e com um 

poder aquisitivo mediano, como já foi comentado.  

 O narratário é, portanto, instalado pelo narrador como alguém capaz de surpreender 

seu par, que prefere construir o seu presente – não perdendo de vista a qualidade, desde a 

compra dos ingredientes até o cuidado no preparo dos pratos. O valor social impresso 

naquilo que é artesanal – e que pretende revelar o carinho especial de um enamorado pelo 

outro –, está muito além do valor social dado ao que já vem pronto e, consequentemente, 



 112

implica menos trabalho e nenhuma personalização. Ao se oferecer um jantar a alguém, é 

usual que os pratos sejam feitos “sob medida” para o seu destinatário, isto é, em 

consonância com o seu gosto, a sua predileção. Mais uma vez, temos o valor da 

exclusividade pontuando a Propaganda... 

 

 

6.2.5. BABY BEEF RUBAIYAT 

 

 

O anúncio do Baby Beef Rubaiyat foi veiculado na revista Veja São Paulo, no 

“Roteiro da Semana: 100 Restaurantes”, página 93, edição do período de 13 de junho de 

2007 – mesma do anúncio do Pão de Açúcar, que veremos adiante. Cabe, portanto, 

também, a mesma observação: a data assinala a semana de cobertura da publicação, mas a 

sua compra ocorreu em 10 de junho, domingo que antecedeu o Dia dos Namorados.  

O narrador-destinador da peça publicitária é actorializado pelo Baby Beef Rubaiyat 

(dono do poder/saber-fazer); o narrador-coadjuvante é a agência de publicidade DPZ. O 

narratário projetado no discurso é explicitado linguisticamente pelos recursos que remetem 

à segunda pessoa.  

O papel do narratário nas relações sociais é o do enamorado em geral: namorado ou 

namorada, noivo ou noiva, marido ou mulher etc. Para fazer a reserva e oferecer o presente 

sugerido, o narrador não faz distinção entre os gêneros de narratários.  

O discurso diz “A carne está no fogo. O vinho está na adega”: ou seja, tudo está em 

seu devido lugar, à espera do narratário. Na continuação: “O amor está no ar” – referindo-

se à ocasião do Dia dos Namorados – “E você está onde, que ainda não fez sua reserva?”. O 

narrador, valendo-se de recursos recorrentes no diálogo face a face, fala diretamente com o 

narratário, numa forma de questioná-lo sobre onde ele estaria com a cabeça por ainda não 

ter realizado aquilo que se espera dele tão obviamente. E finaliza: “Tenha um Dia dos 

Namorados perfeito. Vá ao Rubaiyat. O templo da carne e do vinho”, expressando que o 

narratário só tem a chance de desfrutar de uma feliz celebração se sua escolha for jantar 

com o seu par no Rubaiyat. Uma observação: considerações sobre a referência ao vinho, 

feita no discurso pelo narrador, e sua menção relativamente comum em datas 
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comemorativas, principalmente, nas românticas, serão feitas na análise do anúncio do Pão 

de Açúcar, em que a bebida é explicitada na imagem fotográfica e, portanto, ganha um 

status de maior destaque naquela cena enunciativa. 

Todo o discurso foi colocado em caixa alta (letras maiúsculas), também como forma 

de imprimir destaque a tudo que se está dizendo. Os caracteres têm, ainda, traços das 

marcações feitas a ferro quente no couro do gado, em função da ligação com a vocação do 

restaurante, intitulado, pelo narrador, “O templo da carne e do vinho”. Assim, o narrador-

destinador identifica-se com o lugar onde se cultiva a arte de comer bem; o local apropriado 

para os prazeres da boa culinária.  

A idéia de templo evoca o conceito do sagrado, como se o narratário, ao jantar no 

Rubaiyat, expressasse um verdadeiro modo de conceber a vida, o qual eleva o ato 

comezinho de se alimentar a um ato quase litúrgico. A qualificação do restaurante como 

templo lança seus pratos a um nível cultural, religioso até, como se fossem preparados para 

alimentar a alma, em uma cerimônia instalada em um nível muito diferenciado de 

sofisticação. Assim, o uso da palavra “templo” desencadeia uma nova isotopia e lança o 

narratário em uma leitura do texto sob outro prisma. 

O narrador fala com um narratário inicialmente em disjunção com o objeto-valor 

“reserva para jantar”, mas que é levado, pelo discurso publicitário, a querer realizá-la o 

quanto antes, já que ele quer ter um Dia dos Namorados perfeito. O sujeito é persuadido a 

pensar que deve fazer a sua reserva e que pode – e sabe – concretizar o seu desejo, já que 

tem poder aquisitivo para tal – seja com dinheiro real/eletrônico (Visa) ou cheque.  

O narrador sinaliza ao narratário uma facilidade ou um conforto na hora do 

pagamento, ao incluir a bandeira “Visa” no anúncio. Normalmente usado na modalidade 

crédito, é oferecida, ao narratário, a informação de que ele poderá gastar no restaurante sem 

grandes receios, pois poderá pagar com seu cartão. O narrador pressupõe a competência 

social do narratário – ele possui um Visa – e sua capacidade para subentender que o 

restaurante provavelmente só aceita cartões dessa bandeira, fazendo com que o sujeito 

reconheça na marca também um traço de diferenciação. A bandeira Visa, mesmo 

popularizada atualmente como as suas concorrentes, quando associada à marca do narrador-

destinador, beneficia-se e ganha o seu status, a sua sofisticação. 
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A competência linguística do narratário pressuposta no discurso é mediana: ele não 

traz maiores dificuldades para seu entendimento. A competência social está relacionada à 

compreensão do renome do restaurante e da sofisticação de seus endereços, em locais 

nobres da capital paulista.  

O anúncio não inclui o endereço do site do Baby Beef Rubaiyat, não pressupondo, 

assim, uma competência tecnológica. A não inserção do endereço eletrônico do restaurante 

no anúncio pode significar um sinal de distinção: como ocorre com um templo, o que 

traduz a sua nobreza está longe da instantaneidade da Internet. É o restaurante um lugar 

onde se pratica a arte de comer e beber bem e prazerosamente, sem pressa, como se, ao 

adentrar ao Rubaiyat, o narratário vivesse um recorte no tempo, no qual tudo o mais de sua 

vida cotidiana permaneceria suspenso, paralisado. 

Podemos afirmar que o narrador projeta um narratário que valoriza traços de 

diferenciação – pois trata-se de jantar em restaurante mais sofisticado, em endereços nobres 

de São Paulo à escolha. Sendo paulistano, o narratário já os têm como referência. Não 

sendo, mas tendo conhecimento de que são ruas em bairros de elite, há um saber que 

distingue o narratário da massa da população. Ele também tem de ser capaz de reconhecer o 

renome do Rubaiyat, denominado pelo narrador de “templo”.  

Valores descritivos - como carros, restaurantes da moda ou tradicionais, casas 

noturnas, viagens e jóias, entre outros – estão em sintonia com esse narratário e são 

sonhados e realizados sempre que possível por ele. Isso significa dizer que o páthos do 

narratário projetado no discurso pressupõe um querer tipicamente burguês. 

O tema do anúncio é a “celebração do amor”, por intermédio da aquisição de um 

objeto material – o jantar/reserva de jantar –, o qual recobre os valores modais do querer, 

dever, poder e saber-ser/fazer. A obviedade pressuposta pelo narrador e expressa pela 

interpelação “E você está onde, que ainda não fez sua reserva?” incita a um dever-fazer. O 

querer do narratário é manipulado, modalizado, pela idéia de que, como frequentador de 

bons restaurantes, escolher o Rubaiyat como templo para a sua celebração de amor em data 

tão especial é praticamente obrigatória. Não fazer a reserva assume um tom de algo 

praticamente imperdoável: uma verdadeira “gafe”.  

O narrador evoca figuras sensoriais gustativas (carne, vinho), táteis (fogo), olfativas 

(carne no fogo, vinho e amor “no ar”, como uma metáfora, que leva a crer que há um aroma 
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especial pairando na época da comemoração, que pode até ser sentido). As cores do 

anúncio, que remetem a essas figuras (principalmente, o vermelho), são, em si, figuras 

visuais.  

O discurso associa o ser do narratário aos conceitos complementares de tradição, 

formalidade (“quebrada” somente na coloquialidade do discurso “E você está onde, que 

ainda não fez sua reserva?”) e maturidade, lidas, principalmente, na sofisticação do 

restaurante. 

Além da palavra “templo”, já abordada, é também o boizinho, elemento da 

expressão semiótica não-verbal, um desencadeador de isotopia. Ele metaforiza o presente 

de Dia dos Namorados – o jantar –, de forma bastante peculiar: está pacientemente 

esperando pelo narratário e seu par, em sua melhor forma, isto é, com lacinhos em volta do 

corpo e da cauda. A cor amarela dos laços faz uma ponte para o amarelo dos caracteres 

verbais do discurso complementar do anúncio e também é indicativa de algo precioso, 

nobre (ouro). 

Como estratégia de estruturação do plano de expressão do texto, há equilíbrio entre 

o verbal e o não verbal, constituindo este último um pano de fundo sobre o qual se 

evidencia o primeiro. Um calendário do mês de junho é reproduzido parcialmente e na 

diagonal, para alcance de efeito estético. Com fundo vermelho e letras/números/grade em 

preto, ele repete as cores da logomarca do Rubaiyat, inserida em fundo branco e 

centralizada abaixo do anúncio. Os caracteres serifados do discurso principal são brancos, 

como também são os da logomarca; os do discurso complementar são amarelos, 

caracterizando nobreza, como já comentamos. 

A logomarca guarda traços tanto dos emblemas que figuram nas placas à entrada 

das fazendas texanas dos filmes – e nas quais se cria gado – como das fivelas dos cintos dos 

caubóis norte-americanos.  

Os caracteres verbais do anúncio são os usados nos cartazes de “Procura-se” (ou 

Wanted, em inglês), popularmente conhecidos e marcas do velho oeste. Todas essas 

referências funcionam como avalizadores da qualidade dos ingredientes e pratos do 

Rubaiyat, à base de carne.  

Voltando ao calendário do anúncio, a cor nele estampada – a vermelha – também 

metaforiza o sangue da carne, o vinho, o fogo, a paixão e a “muleta” (o tecido vermelho 
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com o qual o toureiro instiga o animal na arena). A cor apresenta pedaços escurecidos, 

como o de uma carne na brasa. O narrador, assim, conduz o narratário a pensar em um 

pedaço de boa carne assada, aguçando-lhe o paladar.  

O preto, como já foi comentado, também faz lembrar a marcação feita no rebanho, 

para indicar sua propriedade. Assim, é como se a data comemorativa estivesse impressa na 

carne do Rubaiyat, metaforizando, assim, a perfeição da escolha daquele narratário que, 

efetivamente, oferece um jantar comemorativo nesse verdadeiro “templo”. O narratário, 

assim, tem, segundo o discurso do narrador, um compromisso com a boa carne no dia 12 de 

junho, sendo o presente do Dia dos Namorados um pretexto.  

No rodapé branco do anúncio, duas logomarcas: a dos cartões de crédito e débito 

Visa e a do Rubaiyat (ao centro). Ao lado desta, os endereços e telefones do restaurante. 

Dessa forma, possibilita-se ao narratário a interpretação de que o Rubaiyat está entre o que 

há de melhor (Visa e bairros nobres paulistanos).  

Toda a unidade plástica descrita pretende sensibilizar o narratário de acordo com a 

intenção persuasiva do narrador, o que classifica o anúncio como texto sincrético 

construído sobre uma relação de aderência. 

Com relação aos aspectos extralinguísticos da peça, no que tange ao dialogismo, a 

primeira relação percebida está entre o enunciado do anúncio e a metáfora “O amor está no 

ar”, que remete, imediatamente, à telenovela exibida pela Rede Globo de Televisão no ano 

de 1997, horário das 18 horas. O título do folhetim, inclusive, é a tradução do da música 

“Love is in the air”, de Paul Young, lançada em 1982 e bastante popular. Esse dialogismo 

leva o narratário a se lembrar, nostalgicamente, dos discursos românticos dessas épocas, ou 

seja, trata-se de um sujeito mais maduro. São elementos que reforçam a qualificação do 

narratário pelo traço da maturidade. 

A segunda relação dialógica se dá com o slogan dos cartões Visa: “porque a vida é 

agora”. Assim, o narratário é levado a crer que deve desfrutar do que pode comprar, pois 

nunca se sabe o dia de amanhã, bem ao estilo carpe diem. Os universos Visa e Rubaiyat 

dialogam nesse sentido.   

O narrador dirige-se, portanto, a um sujeito com sonhos de consumo que estão em 

sintonia com a sofisticação manifestada no ato de celebrar o amor em um restaurante como 

o Rubaiyat. Estes sonhos realizam-se na aquisição de objetos como, por exemplo, carros, 
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viagens e jóias, vistos como capazes de traduzir status – isto é, funcionam, para o 

narratário, como um “passaporte” para o reconhecimento social. 

Diante do que se analisou, podemos dizer que o narratário do anúncio do Rubaiyat é 

instalado, no discurso, pelo narrador, como um indivíduo que dá importância a bons 

restaurantes, à boa comida, a endereços nobres e ao bom vinho, isto é, alguém que valoriza 

os prazeres da vida, apregoados pelas classes mais endinheiradas da sociedade. 

Resumindo, o narratário do anúncio do Baby Beef Rubaiyat é um indivíduo 

pertencente à classe média-alta, que valoriza o reconhecimento social, o bom e 

conceituado. 

 

 

6.2.6. BRASTEMP 

 

 

O anúncio da Brastemp foi veiculado no jornal O Estado de S. Paulo, editoria 

Nacional, página A13, de 3 de junho de 2007. Nessa peça publicitária, funcionam, como 

actantes, o narrador-destinador, sujeito do poder-fazer/saber-fazer, que, no caso em tela, é a 

Brastemp; o narrador-coadjuvante, que é a agência de publicidade DM9DDB; e o 

narratário, explicitado linguisticamente pelo “você” e pelas formas a esta pessoa 

relacionadas. 

O papel do narratário nas relações sociais é, em tese, o de namorado ou namorada, 

noivo ou noiva, marido ou mulher – enfim, enamorados –, apesar de o discurso parecer 

mais voltado ao gênero masculino, do qual partem, normalmente, as propostas de 

casamento (ou de morar junto), em obediência ao desempenho esperado dos papéis sociais 

culturalmente estabelecidos. 

O discurso verbal principal diz “Você tem 9 dias para saber como encaixar esses 

produtos nas suas fantasias de Dia dos Namorados” e é complementado pelo seguinte texto 

verbal: “12 de junho. Deixe seu lado B tomar conta desse dia. Dê um presente que é 

assiiim... uma Brastemp”. O prolongamento do lexema “assim” é uma tentativa do narrador 

de imitar a coloquialidade da conversação e uma entonação (ênfase) de uso bastante 

comum nas situações face a face.  



 118

O narrador faz uma sugestão de presente ao narratário, cuja semântica social é 

indubitável: significa pedir alguém em casamento – ou, então, convidá-lo para morar junto.  

A “contagem regressiva” no discurso do narrador – cuja veiculação ocorreu nove dias antes 

do Dia dos Namorados – está relacionada aos preços revelados dos produtos sugeridos: 

todos eles têm, pelo menos, um número 9, o que se colocou como uma boa oportunidade a 

ser aproveitada pelo narrador em seu texto verbal. A publicação dos valores dos 

eletrodomésticos é uma forma de o narrador falar às claras com seu narratário, que pode 

visualizar, de imediato, se o presente sugerido “cabe em seu  bolso”, isto é, se é realizável 

em função de sua renda e seus projetos.  

Assim, em vez de surpreender com um anel de noivado, por exemplo, esse prático 

narratário tende a optar por aquilo que tem utilidade para ambos e é durável (ao contrário 

de flores e bombons – que até podem compor as suas fantasias, nas palavras do narrador, 

mas não são importantes). E se esse narratário puder saber, de antemão, o quanto terá de 

desembolsar na data, tanto melhor. 

Por outro lado, a sugestão do narrador, com tom de ultimato, dialoga com discursos 

sociais predominantemente femininos, que buscam pressionar namorados e noivos para que 

dêem um passo a mais na relação (esse “passo a mais” é a idéia também presente no 

discurso da Abyara, analisado neste capítulo, item 6.2.1). Na verdade, é como se o narrador 

tomasse o lugar de namoradas e noivas, e falasse por elas – ou em defesa delas.  

Assim, ao narratário instalado no discurso é até possível ter fantasias outras para o 

Dia dos Namorados, desde que seu presente consista em dar um eletrodoméstico Brastemp 

ao seu par – símbolo de uma união “definitiva”, de um compromisso mais sério e 

duradouro (pelo menos, em tese). Os fogões, geladeiras e máquinas de lavar da marca 

funcionam, socialmente, como verdadeiras promessas e juras de amor. 

O anúncio também pode ser dirigido a maridos, que estejam pensando em dar novos 

eletrodomésticos para suas mulheres – apesar de, de um modo geral, não serem o presente 

dos sonhos do público feminino num Dia dos Namorados. Socialmente, o mais “aceitável” 

é dar objetos de uso pessoal (jóias, roupas, perfumes, cremes, maquiagem), oferecer um 

jantar, dar flores ou chocolates, retirando a dimensão de “tarefa doméstica” do mimo 

escolhido.  
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No discurso complementar, o narrador pontua a data – 12 de junho – e sugere ao 

narratário que deixe o seu “lado B” aflorar. Aqui, imprescindível resgatar o sentido 

dialógico do termo “lado B”, a sua significação sócio-história. A compreensão sobre o que 

o narrador quer dizer quando diz “lado B” depende, em primeiro lugar, de um repertório 

mínimo do narratário: ele deve entender que, até o surgimento dos CDs (compact discs), 

existiam os discos em vinil, os quais possuíam um lado A e um lado B, que traziam, 

respectivamente, as melhores músicas e as de menos potencial popular. Assim, o uso social 

do termo imprimiu, ao “lado B”, o significado de tudo aquilo que é oculto, obscuro ou, até 

mesmo, pior.  

No entanto, o narrador, no anúncio da Brastemp, brinca e liga o “B”do termo à letra 

inicial da marca, levando a uma releitura da semântica social estabelecida e retirando o seu 

caráter pejorativo. Desse modo, o termo funciona como um desencadeador de isotopia. Na 

verdade, aqui, o “lado B” do narratário é aquele no qual o sentimento pelo seu par 

permanece contido; no qual residem seus planos para um futuro a dois e o desejo de 

estabelecer um vínculo formal ou estável. É o lado do melhor do narratário, o seu lado 

“Brastemp”, que ele teima em reprimir.  

Na peça publicitária, portanto, o “lado B” do narratário refere-se ao seu lado ótimo 

e, quando ligada à marca, passa a significar uma excelência inexprimível em palavras. Por 

isso a expressão “assiiim... uma Brastemp”, por intermédio da qual o narrador coloca a 

Brastemp como sinônimo de tudo aquilo que está no topo da qualidade. Ligada à oralidade, 

a expressão é utilizada para dar superioridade, para imprimir traço superlativo a tudo aquilo 

a que se refere.  

Em suma, deixar o “lado B tomar conta desse dia” e, dessa forma, comprar um 

eletrodoméstico Brastemp para dá-lo de presente no Dia dos Namorados (ato simbólico que 

representa um pedido de casamento, formal ou não) funcionaria como uma verdadeira 

declaração de amor (idéia presente também nos anúncios do Estadão e Azeite Delícia, itens 

6.2.7 e 6.2.4 deste capítulo).  

Os produtos representados por suas imagens vêm com seus respectivos códigos ou 

especificações (fogão Unique, refrigerador Duplex Frost Free, lavadora 10 kg, fogão Ative! 

Timer e Refrigerador Frost Free) e os preços, todos contendo o 9, como já mencionado. No 

rodapé do anúncio, ao lado da logomarca do destinador, inseriu-se a do SAB – Serviço 
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Autorizado Brastemp – com uma observação: é o “único autorizado”. Salientando o 

diferencial, a Brastemp pontua que oferece suporte ao narratário sempre, ou seja, é 

responsável pelo seu produto “até o fim” – subentenda-se: porque confia plenamente 

naquilo que faz.  

A logomarca do SAB também é uma promessa ao narratário: ele pode estar certo de 

que vai ser bem atendido sempre, de que a relação entre ele e o destinador é como um 

casamento (isto é, o destinador vai estar ao seu lado na alegria ou na tristeza sentida caso o 

aparelho deixe de funcionar), de que não será abandonado à própria sorte no pós-venda. 

Traduz um “contrato” em que são aventadas somente as vantagens ao narratário: ele 

compra o melhor e, ainda, pode acreditar que o destinador apoiá-lo-á seja qual for a 

circunstância, afinal, o narratário tem, em si, o “lado B” – o “B” de Brastemp).  

O narrador, portanto, sugere ao narratário que ele dê O presente ao seu par, isto é, 

não um presente qualquer, comum. E a significação do “lado B” desse sujeito (lido como a 

porção de gosto inquestionável e de extremo grau de exigência) ganha mais um reforço no 

slogan do destinador “seja autêntico”: ou seja, declare-se, assuma o que verdadeiramente 

deseja e sente, e – também – não aceite um similar, uma imitação de equipamento: quando 

for comprar um eletrodoméstico, escolha um Brastemp, autêntico como o narratário.  

O narrador fala com um narratário inicialmente em disjunção com o objeto-valor 

“eletrodomésticos Brastemp” (ligados ao valor da manutenção/consagração da 

estabilidade), mas que é persuadido, pelo discurso publicitário, a querer adquirir um deles 

para presentear o seu par no Dia dos Namorados, numa proposta implícita de o pedir em 

casamento (ou de o convidar para morar junto). Na perspectiva do narrador, o narratário vai 

considerar a compra e o produto, movido pelo valor representado – manter ou instituir uma 

união estável ou estabelecida. O anúncio destina-se a um público com poder aquisitivo para 

realizar a compra sugerida e, considerado o seu perfil prático/utilitário (afinal, trata-se de 

um sujeito propenso a escolhas de bens duráveis em detrimento dos simbólicos), esse 

narratário saberá optar pelo aparelho certo para iniciar o seu projeto de união.  

A competência linguística do narratário pressuposta no discurso é mediana, 

considerada a capacidade de compreender o que quer dizer “lado B”. A expressão 

“assiiim... uma Brastemp”, em função da ampla divulgação em campanhas publicitárias da 

marca, tornou-se popularmente conhecida – a ponto de ser usada no cotidiano das pessoas 
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(exemplo: “Comprei um carro ontem. Não é assiiim... uma Brastemp, mas é só meu!”) –, 

não constituindo, em si, uma dificuldade para o sujeito. O narrador também pressupõe a 

competência tecnológica do narratário, pela inserção do endereço eletrônico do destinador 

(www.brastemp.com.br).  

O narrador instala um narratário no discurso capaz de saber como surpreender o seu 

par e como oferecer um presente especial, cuja significação é transcendente – simboliza o 

pedido tácito de casamento formal ou união estável e, dependendo da escolha do 

eletrodoméstico, até uma proposta de formação de família (isto é, a escolha de um fogão 

com seis bocas, por exemplo, pode desvelar a intenção de constituir uma família maior). 

No caso em tela, é possível identificar evocações de figuras sensoriais gustativas, 

olfativas, visuais, auditivas e táteis – os fogões e as geladeiras, relacionados ao preparo e 

conservação de alimentos de toda a ordem; o ruído de uma máquina de lavar, a textura dos 

tecidos, o cheiro de roupa limpa, as formas lisas e arredondadas dos equipamentos. Essas 

figuras recobrem o tema “união” da peça publicitária.  

O discurso associa a forma de ser do narratário aos conceitos de tradição (também 

identificada no narrador-destinador), informalidade (em função do discurso simples e 

direto, e dos caracteres não serifados) e maturidade – já que, para o estabelecimento de uma 

união, provavelmente, trata-se de um adulto jovem profissionalmente em ascensão. 

Evidencia-se, como já comentamos, um forte traço de praticidade no narratário, em função 

dos presentes sugeridos, todos funcionais. 

No plano de expressão, a área de mancha do anúncio assemelha-se ao formato da 

logomarca Brastemp, isto é, também recebe corte diagonal em seu canto inferior esquerdo. 

Assim, a peça torna-se uma grande logomarca, que é assinada por outra: a do destinador 

(canto inferior direito).  

A palavra tem maior destaque do que os recursos não-verbais na peça publicitária. 

O anúncio traz as cores azul marinho, branco, cinza (fundo no qual são aplicadas as 

imagens dos produtos) e laranja (cor da logomarca, que também traz os caracteres em 

branco). Pela unidade plástica entre a porção verbal e a visual do texto, com escolhas e 

estruturação na medida certa para a sensibilização do narratário, consideramos que se trata 

de um texto sincrético construído sobre uma relação de aderência. 
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Ao lado do termo “lado B”, compreensível somente se considerado o seu uso social,   

há outra relação dialógica estabelecida entre o discurso verbal do narrador “Dê um presente 

que é assiiim... uma Brastemp” e as peças publicitárias anteriores sobre o destinador, como 

já comentamos. Em tom de sugestão/ordem, o narrador faz uso de uma expressão lançada 

em campanha publicitária antecedente ao anúncio em análise e com ela o discurso dialoga, 

ganhando, assim, a dimensão de significação esperada. Desde o seu lançamento, a 

expressão tem sido usada pelo destinador em todos os seus esforços de comunicação. Mais 

fortemente ainda, podemos perceber o diálogo da expressão com os mais variados discursos 

populares, pois incorporada largamente nas conversas cotidianas, como já mencionamos.  

Temos, no anúncio, a instalação de um narratário que sonha com produtos de 

qualidade, mesmo os de consumo básico. Os produtos sugeridos como presentes parecem, 

de certa forma, instrumentalizar a mulher para possibilitar a “excelência” ao seu serviço 

doméstico, do qual o homem é um dos principais beneficiários. Assim, nessa perspectiva, 

temos uma visão machista que permeia o anúncio. A peça também não tenciona juntar os 

casais para que celebrem o amor e, nesse sentido, instala-se num nível acentuadamente 

comercial. 

O narrador projeta um narratário que valoriza traços de diferenciação, traduzidos 

pela escolha daquilo que é cultural e socialmente reconhecido como o mais confortável, 

mais completo, mais eficiente, mais sofisticado, mais bonito, mais moderno, mais arrojado, 

enfim, aquilo que é o máximo (“assiiim... uma Brastemp”). Trata-se de um narratário cuja 

persuasão se dá por meio de argumentos relacionados ao bom gosto, excelente, superior, 

perfeito. Para esse narratário instalado no discurso pelo narrador, o importante é a 

qualidade. 

Em suma, o narratário do anúncio da Brastemp é projetado no discurso como um 

indivíduo pertencente à classe média e média-alta, que, como já foi dito, valoriza o ótimo e 

o conceituado. Desejando um eletrodoméstico Brastemp, esse narratário está em 

consonância com os valores da classe burguesa, focados na conquista do melhor consumo e 

do melhor lazer. 
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6.2.7. ESTADÃO 

 

 

 O anúncio do Estadão foi veiculado na editoria de Cidades do próprio jornal, na 

página C8, em 3 de junho de 2007. O narrador-destinador da peça publicitária é o jornal O 

Estado de S. Paulo, dono do poder/saber fazer, e o narrador-coadjuvante não foi 

identificado no anúncio, mas é sabido que o Grupo Estado mantém a sua própria agência de 

publicidade. 

O narratário do discurso é estereotipadamente figurativizado por um casal bastante 

jovem. Os atores-destinatários do discurso são o casal/os modelos masculino e feminino. O 

lexema “amor”, conforme explicaremos adiante, ganha status de ator no caso em tela e 

materialidade, impressa em seus caracteres verbais, à qual retornaremos quando da 

abordagem do sincretismo no texto. Apesar de tratar-se de uma enunciação enunciada, é 

possível perceber marcas enuncivas no discurso, quando o narrador fala com um narratário 

implícito, genérico. 

O papel do narratário nas relações sociais é o de assinante do Estadão ou de não-

assinante levado a querer ter esse estado original transformado, como explicaremos 

oportunamente.  

A cena enunciativa traz um ator central, o “amor”, ponte para dois outros atores 

(que até podem ser considerados como apenas um ator, o “casal”), que figurativizam o 

narratário). O modelo masculino apresenta uma postura que evidencia um comportamento 

“selvagem”; a modelo feminino adota um comportamento “domesticado”, condizente com 

todas as expectativas sociais a respeito dos gêneros.  

O Estadão emerge como o condutor do discurso amoroso do narratário, tanto pela 

sua utilização como substituto do megafone, como materialmente, pois, por meio do 

periódico, é que os narratários-enamorados terão um espaço reservado para publicar suas 

declarações. 

O anúncio fala diretamente com um narratário e parece “instigar” outro: um 

narratário “secundário”, que é alcançado incidentalmente. Assim, pode-se dizer que há um 

narratário-Assinante e um narratário-“excluído” (aquele que realizou uma compra em banca 
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de jornais no final de semana, tomou contato com o universo privilegiado do Assinante 

Estadão e passou a cobiçá-lo).  

Desse modo, o primeiro narratário, manipulado pelo narrador, passa a desejar entrar 

em conjunção com o objeto-valor “anúncio-amoroso/declaração de amor”; o segundo, por 

sua vez, passa a desejar entrar em conjunção com a “assinatura Estadão”.  

O narratário-Assinante quer participar da “promoção cultural”, acredita que deve 

fazê-lo, pois pode (afinal, ele é um Assinante, repleto de saberes e competências) e sabe 

fazer uma declaração diferenciada. Trata-se de um narratário que quer entrar em conjunção 

com o que a promoção oferece, pois tudo ali reflete o seu estilo, a sua visão de mundo, os 

seus valores, conforme veremos em Fiorin, ainda nesta análise. Além disso, trata-se de um 

indivíduo que aprecia competir, pois crê que será capaz de vencer quase sempre. 

O narratário-“excluído”, que não é o alvo pretendido pelo narrador em um primeiro 

momento, é seduzido a querer entrar para o rol daqueles que “pensam ÃO” (mote das 

campanhas publicitárias do periódico); ele sente que deve fazer uma assinatura do jornal, 

pois não quer perder mais promoções tão “exclusivas” quanto à do anúncio “romântico” em 

tela; constata que pode passar a receber o periódico – já que existem inúmeras formas de 

pagamento disponíveis na atualidade – e sabe como finalizar tal aquisição, pois as empresas 

de comunicação, hoje em dia, facilitam de inúmeras maneiras o processo de efetivação de 

uma assinatura. Esse narratário é manipulado e passa a querer entrar em conjunção com o 

objeto-valor “assinatura Estadão”, pois seu detentor aparenta ser reconhecido socialmente. 

Se o Assinante Estadão “tem mais”, o narratário-“excluído” deduz que, não assinando o 

jornal, tem menos. 

Pode-se perceber que as competências do narratário principal pressupostas no 

discurso são linguísticas – não para apreender a mensagem, mas para aderir a ela, 

participando da promoção, já que serão premiadas as melhores declarações de amor feitas 

por meio da escrita – e tecnológicas, pois o regulamento da promoção, denominada 

“cultural” pelo narrador, foi colocado no site do jornal, em área exclusiva divulgada no 

anúncio (www.assinante.estadao.com.br).  

O páthos do narratário projetado no discurso pelo narrador pressupõe, assim, 

domínio da língua materna – a ponto de conseguir estruturar um texto romântico de 

qualidade suficiente para participar de uma seleção e até ser bem classificado.  
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Os valores modais do narratário principal, assinante do Estadão, são figurativizados 

por objetos que os revestem, dando pistas acerca dos traços do páthos (seus gostos, 

preferências, visão de mundo). Assim, os prêmios (objetos) aos melhores recobrem estes 

valores (viagem, diária em hotel, jantar, flores).   

O tema “declaração de amor” é figurativizado sensorialmente, já que as melhores 

devem ser premiadas com jantar (figuras gustativas, olfativas, visuais) e flores (figuras 

olfativas, visuais, táteis). A figura auditiva fica por conta da declaração sugerida ao 

megafone.  

O discurso associa o ser do narratário aos conceitos de juventude e informalidade, 

em contraposição aos de maturidade e formalidade. Os conceitos de juventude e 

informalidade apresentam-se aliados aos de tradição e sofisticação. Apesar de 

aparentemente antagônicos, são conceitos que resumem, grosso modo, o ser dos bem-

nascidos jovens que tem, como fonte de informação de base, o Estadão, e cujos pais são 

bem-sucedidos e seus grandes facilitadores.  

Percebemos uma primeira isotopia no texto, relacionada à oportunidade de 

divulgação oferecida pelo narrador ao narratário. Da isotopia da promoção cultural, o leitor 

passa para outro tema ao se deparar com o ator masculino, saltando com um megafone à 

frente de sua boca. Este desencadeador leva a uma segunda isotopia: a do ato de declarar-

se.  

Sobre o uso criativo do periódico na cena enunciativa – como megafone –, podemos 

dizer que é repleta de significações: o jornal articula o discurso do ator, funciona como um 

condutor da voz do sujeito – e a amplifica –, e dá substância/consistência/credibilidade a 

esse discurso (inclusive, imprime permanência a ele, pelo fato de oferecer a possibilidade 

de um registro documental dos amores, em consonância com o provérbio verba volant, 

scripta manent, ou seja, “as palavras voam, os escritos ficam”). 

No plano de expressão, a escolha das muitas cores e de caracteres verbais não 

serifados são sinais de informalidade e jovialidade. Tanto a palavra quanto os recursos não-

verbais são importantes no texto em tela. A palavra “amor”, núcleo da cena, extrapola os 

limites do verbal. O signo ganha tridimensionalidade. Sua robustez encontra-se expressa 

por servir de suporte à modelo, sentada sobre a letra ‘r”. O lexema ganha, também, sua 
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sombra projetada no chão. Trata-se, portanto, de um texto sincrético construído sobre uma 

relação de coerência, tamanha a intimidade entre o verbal e o não-verbal.  

A principal relação dialógica percebida é com as campanhas publicitárias anteriores 

do jornal, que lançaram o sufixo “ÃO” como significativo por si só. Os filmes veiculados 

na TV traziam indivíduos bem-sucedidos, inteligentes, intelectualizados, perspicazes, que 

alardeavam pertencer ao universo do Estadão.  

O narrador do anúncio fala diretamente com um narratário que, segundo suas 

próprias palavras, pensa “ÃO”. O sufixo, indicativo do grau aumentativo de um substantivo 

– no caso do anúncio, um substantivo próprio, ou seja, o nome do jornal, conforme ficou 

popularmente conhecido, tanto pelo vasto número de páginas que contém, como pela 

credibilidade que alcançou ao longo de sua história –, significa dizer que o narratário-alvo, 

necessariamente assinante do diário, “pensa grande”.  

Assim, o narrador dirige-se a um indivíduo que não tem idéias tacanhas; a 

oportunidade de se declarar por meio de um anúncio no Dia dos Namorados está ao alcance 

somente do seleto grupo de assinantes Estadão (ser assinante é conditio sine qua non), 

jornal que é dirigido a pessoas intelectualmente privilegiadas, de “mente aberta”, 

verdadeiras cidadãs do mundo. Vale, aqui, trazer o que fala Fiorin sobre o páthos do 

narratário do Estadão: 

 

O enunciatário do Estadão é um homem que pertence às elites do país, 
que conhece bem os fatos da política e da economia, para quem, portanto, 
não é preciso explicar, a todo momento, os antecedentes das notícias, o 
papel exercido por determinadas personalidades citadas nos textos e o 
significado das siglas de órgãos governamentais. É um consumidor da 
cultura erudita e das manifestações consideradas mais sofisticadas da 
cultura popular. Esse homem tem posições políticas bem definidas, é 
conservador em matéria de economia e política. É cheio de certezas e, 
portanto, o jornal pode apresentar-se com posições bem marcadas, 
enfatizando menos a relatividade e a pluralidade de opiniões. Para ele, a 
leitura é o meio mais importante de obtenção de informações. [...]  (2004, 
p. 25-26) 

 

Por outro lado, nota-se uma aparente incongruência entre a forma de expressão do 

conteúdo do anúncio em tela e o que afirma o semioticista. O que se pode arriscar, aqui, é 

uma possível tentativa do periódico de modernizar sua imagem e de atingir um público 

mais jovem, já que o anúncio apresenta caracteres verbais não serifados, isto é, menos 
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formais, e muito coloridos. Os atores-modelos, por sua vez, são muito jovens e 

completamente condizentes com os valores da classe média-alta e alta, tradicional público-

alvo do Estadão: estão bem vestidos, conforme a moda jovem requer, são bonitos e de 

aparência saudável.  

As roupas deles refletem quase todas as cores do próprio anúncio: cinza (tal qual o 

fundo da cena enunciativa e equivalente à cor de uma folha de jornal: é como se os atores 

“vestissem” o Estadão. Vale dizer que o cinza, em Propaganda, significa sabedoria, 

serenidade, credibilidade); azul (cor da credibilidade na publicidade, encontrado no detalhe 

da roupa do modelo masculino, no lencinho de pescoço da modelo e nas informações 

principais do anúncio, inclusive, na logomarca do jornal); verde (na palavra “mais” no 

canto superior direito do anúncio e no texto “tem espaço reservado”, tão reservado como a 

própria postura da garota-propaganda) e laranja (no tênis do modelo masculino, também 

presente em “para publicar seu romance”, “o jornal de quem pensa ÃO” e “no Dia dos 

Namorados”). A leitura pode, inclusive, ser conduzida pelas cores, para as quais inserimos 

seus respectivos significados na Propaganda, de acordo com Farina (1997): 

- rosa: “não precisa ser poeta”; “o assinante Estadão”; “Você anuncia de graça [...] flores”; 

<www.assinante.estadao.com.br>. Na Propaganda, o rosa está ligado à delicadeza, amor, 

afeto. 

- laranja: “para publicar seu romance”; “no Dia dos Namorados”; “o jornal de quem pensa 

ÃO”. Na Propaganda, o laranja relaciona-se à euforia, à alegria e ao prazer. 

- azul: “Assinante Estadão”; “amor”; “para se declarar”; “e de graça”; “O Estadão tem um 

lugar especial para você, Assinante, abrir seu coração e declarar seu amor no Dia dos 

Namorados”; “Do 3º ao 15º lugar ganham [...] Dia dos Namorados”; “Acesse”; “e veja 

como se declarar”; “Estadão”. Na Propaganda, o azul significa afeto, seriedade e 

credibilidade. 

- verde: “mais”; “tem espaço reservado”. Na Propaganda, o verde representa bem-estar, 

vida, liberdade, juventude, energia, esperança. 

Nas letras miúdas, em lilás – cor que, na Propaganda, tem ligação com mistério, 

grandeza, experiência –, as regras do jogo. Quase no rodapé, encontram-se os demais 

patrocinadores da promoção: Mercure Grand Hotel SP Ibirapuera, Flower Gallery, Pousada 

Oito Ilhas, e Rios e Montanhas Ecoturismo e Aventura (citados também no texto em rosa).  
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Afirma o narrador que o Assinante Estadão tem mais. Teria, então, esse narratário – 

esse “Assinante Estadão”, que até apresenta grafia com iniciais em maiúscula, funcionando, 

assim, como substituto do nome e sobrenome do indivíduo (como uma espoliação da 

identidade: não há mais um “eu”. Restou, somente, o “Eu, Assinante”) – mais amor ou 

haveria mais amor do jornal por ele? Seria essa a mensagem pretendida secundariamente? 

O anúncio do anúncio em oferta seria um simulacro de declaração de amor do jornal ao seu 

fiel Assinante? 

O narrador joga, também, com o azul e rosa, em alternância, fiel à tradição de 

diferenciação dos gêneros pelas cores. O uso das demais cores talvez represente também 

um posicionamento politicamente correto relativo à não discriminação homossexual. 

A modelo encarna o mito da donzela, esbelta, loira, cabelos lisos e bem 

comportados, como toda a sua postura, feminina e passiva, “merecedora” de declarações de 

amor e de se tornar a esposa ideal. A ponte para esse amor entre bem-nascidos é colocada 

como o próprio jornal, elo entre o “príncipe” e a “donzela” contemporâneos.  

O que se pode pressupor é que os jovens Assinantes Estadão estejam caminhando 

por trilhas aprendidas em família, ou seja: é como se eles continuassem uma tradição de ler 

o Estadão, tal qual seus pais ou avós bem-sucedidos.  

O público jovem mais “alternativo” tem sido relacionado, até pelo senso comum, à 

Folha de S. Paulo. Aqui, vale lembrar o que diz Fiorin acerca do páthos deste público e a 

comparação que o semioticista faz entre os dois jornais concorrentes: 

 

[...] o enunciatário da Folha é o descolado: artistas, professores 
universitários etc., que tem interesses muito variados. Não é que não se 
interesse pela política, mas seu interesse por ela é relativo. Por isso, não 
conhece todos os órgãos governamentais, nem todos os atores da política 
ou da economia nacionais. Interessa-se apenas pelas grandes questões da 
política internacional. É consumidor de todas as manifestações culturais, 
entre elas as alternativas. Tem curiosidade pelas matérias relativas a 
comportamento, veja-se, por exemplo, a pauta da Revista da Folha. Não 
se informa apenas pelos jornais e, por isso, não dedica muito tempo a 
sua leitura. É pluralista. Para o leitor do Estadão, o mundo é objeto 
do conhecimento e campo de ação (grifo nosso); para o leitor da 
Folha, o mundo é objeto de contemplação. O tom do primeiro é 
viril, educado, sério, peremptório; o do segundo é levemente blasé, 
tingido por uma certa ironia. Como se vê, cada um dos jornais 
constrói seu público, seu leitor, a partir de características 
discursivas. (p. 26)  
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O páthos do narratário do Estadão projetado pelo narrador determina forma e 

conteúdo de tudo o que é inserido no periódico, exercendo a função coercitiva que lhe cabe 

e aderindo ao discurso, nas palavras de Fiorin (2004, p. 26), “porque nele se vê constituído 

como sujeito, identificando-se com um dado ethos do enunciador”. 

Portanto, em concordância com a análise do leitor do Estadão realizada pelo 

semioticista, sendo o mundo um campo de ação, o ator masculino do anúncio foi congelado 

em um momento de puro movimento, numa agressividade esperada em um jovem 

enamorado determinado, que sabe o que quer, que não tem medo de expor o que pensa ou 

sente, por acreditar estarem certas as suas convicções; toma as rédeas das situações e da 

vida, e crê no sucesso de suas empreitadas. Ele é o princípio (está na altura da letra “a” do 

lexema “amor”). 

No outro pólo, encontramos a contraparte perfeita: o objeto de afeto deste Assinante 

Estadão é um bibelô: a donzela coisificada, decorativa, receptiva, contemplativa, passiva 

(no estilo “primeira-dama”). Ela é o fim (está sobre o “r”), ou melhor, é a finalidade do 

narratário projetado no discurso (o seu objetivo ou objeto). 

O modelo masculino domina a cena, dá o movimento a ela. Ele foi flagrado num 

momento de declaração, revestida pelo próprio jornal, dono de seu discurso. É o periódico 

quem dá a voz a esse Assinante (sempre com letra maiúscula). O jornal É a voz do 

assinante, impõe-se assim.  

 O discurso revela um narratário sensível a desafios; trata-se de um indivíduo 

proativo, que toma iniciativas, movimenta situações; é articulado (o discurso dele foi 

literalmente revestido pelo jornal, como acabamos de mencionar) e competitivo.  

O anúncio chama à ação o narratário masculino, jovem, porém fiel ao 

conservadorismo editorial do Estadão. Ainda subsiste uma expectativa cultural acerca do 

homem e do desempenho do papel social que lhe foi atribuído. Assim, espera-se que ele 

tome a frente das relações, seja impetuoso e “cabeça” do casal. A cena enunciativa 

denuncia essa divisão de papéis nos moldes tradicionais. Qualquer inversão pode até ser 

curiosa, sui generis, mas não pode ser aceita socialmente por esse narratário-“Assinante”. 

Não é recomendável para alguém com sua história de vida.   
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O narratário do anúncio do Estadão parece ser, portanto, o jovem bem-nascido e 

conservador, que assume ares da contemporaneidade, mas partilha dos valores sociais 

tradicionais, e busca relações socialmente aprovadas (busca um “endosso” social). Para ele, 

o alto poder aquisitivo e o padrão de vida a este compatível são os diferenciais. Tudo aquilo 

que externe esse bem-viver é bem-vindo: roupas de grife, carros, motos, locais 

frequentados, namorados/namoradas-“troféus”, e, como não poderia deixar de ser, até o 

jornal que o informa diariamente – o Estadão. O narrador sabe disso, conhece o seu 

narratário e “fala a sua língua”, pois sofre a sua coerção. É ele quem reforça e fixa o valor 

de ser Assinante (com o habitual “A” maiúsculo) como um diferencial.  

Enfim, o narrador vê o narratário como um indivíduo cuja vida se encaixa nos 

padrões da classe dominante, cuja aparência é bem cuidada, saudável e feliz. Na vida desse 

narratário tudo parece ser estrategicamente estudado, das roupas às atitudes; tudo parece se 

movimentar conforme o esperado.  

Esse sujeito do discurso tem o seu querer centrado em tudo o que representa e se 

relaciona ao universo da pequena parcela de privilegiados do País. Trata-se, assim, de um 

narratário com poder aquisitivo para assinar um jornal “de elite”, tradicional e conservador, 

voltado a um público bem informado, bem preparado, cujo pensamento analítico é capaz de 

tecer críticas pertinentes sobre tudo o que o cerca. 

 

 

6.2.8. MARGARINA DELÍCIA 

 

 

O anúncio da Margarina Delícia foi publicado na revista Veja São Paulo, página 49, 

edição de 13/06/2007, mesma da veiculação das peças publicitárias do Baby Beef Rubaiyat 

e Pão de Açúcar (itens 6.2.5 e 6.2.9 deste capítulo) para o Dia dos Namorados. O período 

de cobertura da publicação refere-se à semana iniciada em 10 de junho, como já se 

observou anteriormente. 

São actantes da peça publicitária, a empresa Bunge Alimentos – fabricante da 

Margarina e narrador-destinador do discurso –; a agência de publicidade Lew’Lara, 
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narrador-coadjuvante, que assina o anúncio em sua lateral direita, na vertical; e o narratário, 

singularizado linguisticamente pela segunda pessoa e as formas que a identificam no texto. 

O papel desse narratário nas relações sociais é o de namorado ou namorada, noivo 

ou noiva, marido ou mulher, ou seja, quaisquer enamorados. Os potes de Delícia 

configuram o objeto do discurso, em função do qual se estabelece a relação entre narrador e 

narratário, cujo pretexto é o Dia dos Namorados.  

O narrador diz, em seu discurso publicitário, “Delícia garante o seu café-da-manhã 

no dia 13. Mas a noite do dia 12 é com você”. E complementa: “Feliz Dia dos Namorados 

com... (e a resposta vem na imagem dos potes da margarina)”. O narrador fala, assim, com 

um narratário sensível a discursos votivos (por meio dos quais o narrador deseja algo a seu 

narratário, como feliz Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais etc.), capaz de aceitar 

uma sugestão de oferecimento de um café-da-manhã especial, como forma de surpreender 

positivamente o seu par, fechando a celebração dos namorados com “chave de ouro”.  

O narrador tenciona estabelecer uma relação de cumplicidade com o narratário, 

instalando-o como hábil para obter sucesso na noite do Dia dos Namorados e como um 

amigo, que poderá contar com Delícia para abrilhantar o desjejum do casal. O narrador 

explicita seu desejo de que o narratário tenha um feliz Dia dos Namorados, mas coloca 

como conditio sine qua non a escolha pela Margarina Delícia, inserindo, logo abaixo da 

imagem dos potes do produto, endereço eletrônico, por meio do qual esse narratário poderá 

conhecer todo o portfólio da marca. 

A imagem que complementa o discurso traz sete potes de Delícia diferentes, o que 

demonstra a intenção do narrador em deixar claro que a Margarina é produzida de forma 

personalizada, isto é, há uma para cada gosto do consumidor. Da mesma maneira que o 

narratário pode preparar um jantar “sob medida” para o seu par, utilizando o Azeite Delícia 

como ingrediente (neste capítulo, item 6.2.4), ele também deve escolher a (s) Delícia (s) 

que mais irá/irão satisfazer o casal no dia seguinte à celebração. Assim, novamente, o 

narrador dos produtos da marca aposta no conceito da personalização para persuadir 

sutilmente o seu narratário. 

  Os coraçõezinhos em vermelho, aplicados acima da imagem dos potes do produto, 

são ícones clichês relacionados ao amor, à paixão e, também, ao Dia dos Namorados. 

Estrategicamente usados, eles representam o amor do produto pelo consumidor (pela sua 
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saúde e seu bem-estar), como se estivesse se declarando ao narratário. Assim, o narrador 

está dizendo ao narratário que a “família Delícia” é apaixonada por ele; é feita com carinho 

para ele e está a seu dispor, bastando escolher qual a versão que vem ao encontro de seu 

gosto pessoal e necessidade de consumo (potes maiores e menores) – uma delas será, 

certamente, aquilo que o narratário deseja para o seu café-da-manhã especial.  

O narrador, ainda, deixa claro que o produto, por si só, já garantirá um desjejum 

notável ao narratário. Já com relação à noite da celebração da data, o narrador usa um tom 

provocativo, no sentido de deixar, nas entrelinhas, a seguinte mensagem: “seja você mesmo 

especial; garanta-se!”. Subentende-se, porém, que o narrador acredita no sucesso do 

narratário, por isso o apóia e estimula.  

O narrador fala com um narratário inicialmente em disjunção com o objeto-valor 

“Margarina Delícia”, mas que passa a ser persuadido e a querer tê-la em sua mesa para um 

desjejum especial na manhã seguinte ao Dia dos Namorados, por uma insinuação sugestiva 

do narrador. Ele é levado a pensar que deve complementar a celebração com um café-da-

manhã digno de nota, e que pode e sabe providenciar a concretização de seus planos – basta 

escolher a Margarina mais adequada no website e comprá-la em algum varejo. 

O narrador pressupõe, do narratário, uma competência linguística mediana – pois 

capaz de entender o toque de malícia no texto verbal e o sincretismo elementar entre o 

verbal (“Feliz Dia dos Namorados com”) e o não-verbal (imagem dos potes da margarina) – 

e alguma competência tecnológica, em função do endereço eletrônico inserido na peça 

publicitária (rodapé, à direita, abaixo da imagem dos potes), onde poderá pesquisar qual 

Delícia é a ideal ao gosto de seu par e ao seu.  

As figuras evocadas que concretizam o tema “momento a dois/estar junto” são 

gustativas (a Margarina e todos os alimentos sugeridos pela idéia de um café-da-manhã), 

táteis (a cremosidade da Delícia, sugerida pelas formas arredondadas de seus potes – e 

impressas em seus rótulos – e de sua logomarca, cujas características já foram comentadas 

no item 6.2.4 deste capítulo; o calor do café e do pão, elementos prováveis na primeira 

refeição do dia), visuais (o uso do verde, que sugere um produto natural e saudável, e do 

vermelho, relacionado à paixão), olfativas (o cheiro do café, do pãozinho quente, de frutas 

na mesa do desjejum) e auditivas (o tilintar de xícaras e talheres durante o café-da-manhã). 



 133

Por essas pistas deixadas no discurso, conclui-se que o páthos do narratário 

projetado pelo narrador é o de um indivíduo associado a conceitos de informalidade 

(principalmente, pelo tom de intimidade com o qual o narrador se dirige ao narratário), 

modernidade (pelo aspecto clean escolhido pelo narrador para o plano não-verbal) e 

jovialidade (exatamente pela informalidade do discurso verbal e o toque de humor/malícia 

buscado pelo narrador ao mencionar a noite da celebração dos namorados), em 

contraposição aos conceitos de formalidade, tradição e maturidade. Essas associações 

refletem o ser do narratário instalado na peça. 

O texto privilegia a palavra em detrimento dos recursos visuais; o principal que o 

narrador quer informar ao seu narratário vem por escrito. No plano da expressão não-

verbal, a predominância do verde como fundo, com o verde claro aplicado aos 

coraçõezinhos enfileirados e inseridos sequencialmente no anúncio, pode sugerir o conceito 

de vida saudável e natural, de escolha consciente do narratário por um alimento produzido 

com óleos vegetais benéficos. Lembrando o que diz Farina (1997), na Propaganda, o verde 

representa bem-estar, vida, juventude, energia. 

Os caracteres não serifados colocados em maiúsculas (discurso principal) e em 

minúsculas (o voto do narrador) vem em branco (com sombreado no discurso principal e 

sem o efeito no texto verbal complementar). O sombreado em vermelho tem ligação com a 

cor dos corações emanados do pote de Margarina em destaque na imagem – aquele 

colocado um pouco de lado e em primeiro plano, para criar uma sensação de objeto maior e 

mais imponente. Os potes também têm suas imagens espelhadas na superfície em que 

foram dispostos, o que os realça.  

A logomarca Delícia é caracterizada por formas arredondadas, que oferecem uma 

sensação de deslizamento, remetendo à textura cremosa do produto. Em seus caracteres 

verbais, o “L” é estilizado e figurativiza um sol no horizonte (pelos raios dele emanados e a 

sublinha que o acompanha), conforme já mencionamos no item 6.2.4 deste capítulo. 

O anúncio foi estruturado somente com fontes de caracteres verbais não serifadas, o 

que vem ao encontro do tom informal assumido no discurso, ou seja, condizente com a 

imagem que o narrador faz de seu narratário. Trata-se de um texto sincrético construído 

sobre uma relação de inerência, já que há a superposição proposital dos grafemas do 

discurso votivo, da imagem dos potes do produto e dos coraçõezinhos em vermelho. 
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Estabelece-se uma relação dialógica entre a peça publicitária do Azeite Delícia 

(neste capítulo, item 6.2.4) e o anúncio da Margarina Delícia, um falando da noite dos 

namorados e o outro, do dia seguinte. Desse modo, o narrador pretende sugerir ao 

narratário uma cumplicidade que deve ser estabelecida entre eles, pois o narrador é capaz 

de estar presente em todas as instâncias do dia na relação amorosa dos enamorados.  

Todos os traços percebidos no anúncio revelam que o narrador instala um narratário 

de classe média, homem ou mulher, que aprecia produtos de qualidade, tradicionais e que 

atendam a diferentes gostos.  

Trata-se de um indivíduo que pôde celebrar o Dia dos Namorados com pequenos 

“mimos” característicos da visão de mundo burguesa (provavelmente, a tradicional troca de 

presentes e um jantar) e que deve pensar em encerrar as comemorações com um bom café-

da-manhã – o qual terá seu êxito assegurado desde que haja Delícia à mesa, de acordo com 

o discurso persuasivo do narrador.  

A imagem que o narrador tem do narratário é a de um adulto, pois, pelo discurso, 

trata-se de sujeitos que formam um casal (em união formal ou não) ou trata-se de um 

sujeito independente (isto é, que não mais mora com os pais) e, por isso, goza de 

privacidade. Assim, pode passar a noite com seu par e, ao acordar, desfrutar de um 

momento agradável em sua companhia, o que, dificilmente, caracterizaria o comportamento 

de um jovem/adolescente. 

O traço de diferenciação a que o narratário é sensível está relacionado ao poder de 

escolha de um produto da predileção de seu par e que é, ao mesmo tempo, saudável e de 

boa qualidade. Trata-se de um narratário que valoriza, como já foi dito, os pequenos 

prazeres – charmosos, mas não luxuosos.  

Com o seu poder aquisitivo mediano, esse narratário pode satisfazer seus desejos 

com criatividade e bom gosto, na medida do que lhe é financeiramente viável. Dessa forma, 

ele não pensa em hospedar-se em um bom hotel e desfrutar de um café-da-manhã 

diferenciado no dia seguinte. Ele pode ter momentos felizes gastando o que lhe é possível. 

O sujeito é instalado pelo narrador como alguém criativo, que transforma aquilo que 

é simples ou cotidiano num evento agradável e até inesquecível. O narratário é instalado 

pelo narrador como um indivíduo cujas escolhas são criteriosas, mas não dispendiosas; 

alguém cujo bom gosto é o seu norteador. Assim, o páthos do narratário projetado no 
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discurso é o de um indivíduo seletivo, seguro de si (pois o sucesso da noite dos namorados 

ele é capaz de garantir), e adepto de um bem-viver condizente com a sua realidade social. 

 

 

6.2.9. PÃO DE AÇÚCAR 

 

 

O anúncio do Pão de Açúcar foi publicado na revista Veja, página 73, edição 

referente à semana de 13/06/2007. Uma observação: a data assinala o período de cobertura 

da publicação, mas a sua aquisição ocorreu em 10 de junho, pois a semanal chega às bancas 

de jornais sempre aos sábados ou domingos (dependendo da localidade). 

O Grupo Pão de Açúcar figurativiza, no anúncio, o narrador-destinador (sujeito do 

poder-fazer/saber-fazer); o narrador-coadjuvante da peça é a P.A. Publicidade, agência do 

Grupo, que assina a peça (canto superior direito). Tal qual o Estadão, o Pão de Açúcar 

também mantém a sua própria agência de publicidade.  

Outro actante do anúncio é o narratário, figurativizado por um jovem casal, sobre o 

qual serão tecidos comentários mais detalhados adiante. O papel do narratário nas relações 

sociais é o de namorado ou namorada (e seus correlatos: noivo/noiva, marido/mulher).  

O anúncio traz, em sua porção verbal, um questionamento, o qual segue o mote das 

campanhas do Pão de Açúcar: “O que faz você feliz?”. Este, adaptado à ocasião, 

configurou-se em “O que faz o seu amor feliz?”. Aqui, necessário tecer algumas 

importantes observações. A pergunta que abre o anúncio é, de certa forma, ambígua, em um 

primeiro momento, por ser possível referir-se a outrem (o amor do narratário) ou ao amor 

sentido por esse sujeito. O sentido é “ancorado” pelo dialogismo entre a peça em análise e 

as demais campanhas do Pão de Açúcar, fechando o significado na primeira hipótese.  

Sobre esse dialogismo, precisaremos falar um pouco mais. O Pão de Açúcar, em 

março de 2007, lançou uma campanha nacional, cujo objetivo, segundo seus idealizadores, 

era tocar em aspectos emocionais do consumidor. A P.A. Publicidade, agência do Grupo, 

que estava à frente das ações comunicacionais da empresa há cerca de um ano, contratou o 

cantor e compositor Arnaldo Antunes para gravar um jingle e narrar os filmes publicitários 

da primeira campanha.  
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A campanha tem ganho, a cada ano, novas versões e outros formatos. Em 2008, o 

jingle, antes declamado, foi cantado pelo artista carioca Seu Jorge, e, em 2009, a narração 

foi do cantor e compositor Gilberto Gil. O anúncio em análise faz parte da primeira 

campanha, como já dissemos, adaptado à ocasião do Dia dos Namorados.  

Para reavivar a memória, consideramos oportuna a inserção do primeiro jingle do 

Pão de Açúcar para a referida campanha, amplamente divulgado pelos mass media em 

2007: 

 

"O que faz você feliz?"  
 
A lua, a praia, o mar  
Ser amado e amar  
Brincar até cansar ou trabalhar  
Correr sentindo o vento  
Ou correr contra o tempo  
Botar o pé no chão  
ou só sonhar  
Um filme uma conversa boa  
Passear e rir à toa  
O que faz você feliz?  
Acordar sempre tarde  
Comer um chocolate  
O que você prefere, então me diz  
Não deixe a vida passar debaixo do nariz  
O que faz você feliz?  
O que faz você feliz?  
O que faz você feliz?  
Pão de Açúcar. Lugar de gente feliz. 
 

Apenas a título de curiosidade – já que fugiríamos de nosso objetivo de estudo –, 

por meio de press-release da assessoria de imprensa do Grupo Pão de Açúcar, obtido por 

meio de acesso ao site da empresa, colhemos a informação de que foi também lançado, com 

a campanha, um hotsite (www.oquefazvocefeliz.com.br), para que os clientes da rede de 

supermercados pudessem, na época, postar histórias e depoimentos, entre outras ações.  

Feitas essas considerações, voltemos à análise de nossa peça. No anúncio em tela, o 

narrador dirige a pergunta “O que faz o seu amor feliz” a um homem e a uma mulher (que 

figurativizam o narratário), e individualiza respostas estereotipadas, em um esforço para 

criar o efeito de oralidade (pergunta/resposta). A resposta arriscada pelo narrador, inserida 

no lado direito da cabeça do ator/modelo masculino, expressa uma dificuldade de 
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entendimento do mundo feminino alardeada pela cultura. O tom incerto da “quase-

resposta” é expresso pela interrogação. Não assistir ao futebol na TV faria a mulher feliz? 

A resposta pensada para o universo feminino é sugerida da mesma forma no plano 

de expressão. O pequeno texto impresso ao lado da cabeça do ator/modelo feminino, à 

esquerda, passa pela mesma estereotipagem, que reduz a resolução das diferenças e dos 

conflitos dos gêneros nas fórmulas ‘deixar de assistir ao futebol’ ou ‘não discutir a relação’. 

Os questionamentos normais referentes aos relacionamentos de modo geral são 

ocultados na peça de publicidade também pela aparente felicidade do casal (o lugar das 

dúvidas, incertezas e dos conflitos está no plano do não-dito).  

Podemos notar que a pergunta é realizada em nível temático (tema da felicidade), 

para, na sequência, o discurso decair em sua qualidade, por reduzir tudo à materialidade 

pura e simples. Vejamos: quase que no rodapé do anúncio, há a continuidade discursiva: 

“No Dia dos Namorados, passe no Pão de Açúcar e leve vinhos, bombons, docinhos, flores 

e tudo para preparar uma noite muito especial para quem você ama”. Traduzindo: as 

respostas possíveis ao questionamento de abertura da peça não importam absolutamente. 

Tudo se resume em passar no Pão de Açúcar e comprar o que foi sugerido. Se o narratário 

quiser ser feliz, que vá fazer suas compras no supermercado. A solução dos dilemas das 

relações encontra-se no “comprar”. Ademais, o narrador quer fazer o narratário crer que o 

Pão de Açúcar preocupa-se em lhe dar boas dicas – além de, é claro, poder oferecer tudo de 

especial que se possa imaginar para a data comemorativa ‘dos sonhos’ (afinal, os sonhos 

são o que realmente se vendem por meio da Propaganda).  

A assinatura do anúncio e o slogan (“lugar de gente feliz”), inseridos no canto 

inferior direito da peça, completam o discurso. O slogan, inclusive, instala a categoria do 

espaço – o “aqui”. Leia-se “(aqui/o Pão de Açúcar é) lugar de gente feliz” – e traduz uma 

verdade indiscutível, um estereótipo. O Pão de Açúcar se coloca como um lugar de gente 

feliz e, se o narratário for uma pessoa feliz – ou se quiser ser – , terá de fazer suas comprar 

lá. Sempre. Trata-se de uma passagem enunciva, por se afastar de uma interlocução com o 

narratário. Busca-se, no caso, um distanciamento, para efeito de veracidade. 

A cena enunciativa revela percursos figurativos – gente bonita, vinho etc. – que 

recobrem temas (como, por exemplo, o da intimidade e sofisticação). A esses aspectos 

discorreremos mais demoradamente adiante.  
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A cena é uma ficção, uma fantasia, mas é em sua tangibilidade que reside a força 

persuasiva. Ela sugere sensualidade e define o objeto-valor com o qual o narratário quer 

entrar em conjunção (a felicidade a dois, o amor). Trata-se, portanto, de uma concepção de 

vida feliz desejada.  

A sedução entre os atores fica por conta do gesto registrado na fotografia. O modelo 

masculino deve ter passado um pouco de vinho na boca do modelo feminino, em um jogo 

clichê, também encontrado em inúmeros produtos culturais contemporâneos. O anúncio é o 

recorte de um momento de intimidade entre um casal, estereotipado em sua pele branca, 

juventude, magreza e beleza, cujo comportamento também é estereotipado. A esses 

estereótipos corresponde o narratário desse anúncio. 

O programa narrativo principal resume-se no “ser feliz”. O narrador, por meio de 

seu discurso persuasivo, leva o narratário a querer entrar em conjunção com o objeto-valor 

“felicidade a dois”, figurativizado por vinho, docinhos, bombons e flores no anúncio. Por 

uma doação de competência, o narratário é levado a crer que pode-ser feliz (ele é capaz), e 

passa, então, a querer-ser-feliz – ele interpreta a felicidade a dois, visualizada na cena 

enunciativa, como algo que lhe parece fundamental à sua vida.  

Em outras palavras, o narratário deve ser levado, pelo discurso publicitário, a querer 

estar em conjunção com a felicidade a dois, mais especificamente, com a formalmente 

comemorada no Dia dos Namorados. A ele, interessa poder comprar objetos carregados de 

significações sociais ligadas às relações amoroso-sexuais, para ter o momento da cena 

enunciativa e ser feliz.  

O narrador, portanto, pretende levar o narratário ao seguinte raciocínio: “posso ter o 

momento encenado se comprar no Pão de Açúcar (se comprar vinhos, bombons, docinhos, 

flores). O Pão de Açúcar me possibilita viver um momento assim”. O revestimento do 

objeto-valor – a partir dele, todo o percurso do sujeito é figurativizado – é dado pela própria 

imagem fotográfica, que expressa um momento aconchegante; que traz um fragmento da 

intimidade de um casal, regado a vinho, descontração e sensualidade comedida.  

A fina garrafa de vinho e a bebida posta nas taças recobrem os valores modais do 

querer-ser feliz (como o casal), dever-ser-feliz, poder-ser-feliz (comprando no Pão de 

Açúcar) e saber-ser-feliz (o Pão de Açúcar possibilita o acesso à felicidade, por meio de 

seus produtos). O vinho é a própria celebração da felicidade, seu símbolo no anúncio. 
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O vinho é deslocado do lugar de mero objeto cenográfico e destacado como um ator 

– na verdade, a personagem central. Ele emerge em primeiro plano, paralelo à assinatura do 

destinador (a logomarca do Pão de Açúcar), como que associando o bom gosto de um vinho 

à marca Pão de Açúcar. Sobre a bebida, Roland Barthes diz: 

 

Na realidade, como todo totem de grande vitalidade, o vinho é a base de 
uma mitologia variada que não se incomoda com contradições. Esta 
substância galvânica é sempre considerada, por exemplo, como o mais 
eficaz dos desalterantes, ou, pelo menos, a sede serve de primeiro álibi 
para o seu consumo (“há sede”). Sob a sua forma vermelha, o vinho tem 
como hipóstase, já muito antiga, o sangue, líquido denso e vital. É que, de 
fato, pouco importa a sua forma humoral; ele é, antes de mais nada, uma 
substância de conversão, capaz de “virar” as situações e os estados, e 
extrair dos objetos o seu contrário: transformar, por exemplo, um fraco em 
forte, um silencioso em loquaz; daí a sua velha hereditariedade alquímica, 
o seu poder filosófico de transmutar ou de criar ex nihilo (que significa ‘a 
partir do nada’, ‘do nada’, explicação nossa). (2003, p. 75) 

 

 Barthes observa que a bebida é, na França, sentida como “um prazer que se alastra”, 

e comenta que, lá, o vinho é também “o ato prolongado de beber”, cujo gesto tem “um 

valor decorativo” (2003, p. 76), exatamente como se pode perceber no anúncio em tela. E 

completa: 

 

O vinho é socializado porque fundamenta não somente uma moral, mas 
também um cenário (grifo nosso); ele orna os cerimoniais mais ínfimos da 
vida cotidiana francesa, desde a refeição frugal [...] ao festim, da conversa 
de botequim ao discurso de banquete. Ele exalta os climas, quaisquer que 
sejam; associa-se, no frio, a todos os mitos do aquecimento e, no grande 
calor atmosférico, a todas as imagens de sombra, do fresco, do picante. 
(BARTHES, 2003, p. 77). 

   

Com base nos comentários do semiólogo sobre a cultura francesa e sua relação com 

o vinho, o que se pode notar é que, pela sua conhecida apreciação e supervalorização de 

valores exógenos, a cultura brasileira incorporou um costume estrangeiro originalmente 

“banal” e lhe atribuiu ares de sofisticação exagerada, tornando-o sinônimo/indício de um 

certo requinte.  

De qualquer forma, tanto no Brasil quanto na França, a degustação da bebida, o 

“tomar um vinho”, tornou-se um saber, uma afetada “arte”, em que discursos sobre cores – 

com significações míticas, como fertilidade feminina, imortalidade, ouro etc. – e aromas 
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ganham proporções estratosféricas. Fala-se em “unha” e “lágrimas” (para o limite do 

líquido inclinado e para os arcos do vinho escorrido na taça respectivamente), em sanidade, 

ataque aromático etc.  

Vejamos o que diz um artigo da Revista Adega sobre a estranha “arte” da 

degustação de vinhos (www.revistaadega.uol.com.br, “desgustações verticais”): 

 

Depois de tudo acertado, com as garrafas meio cheias, as taças meio 
vazias e os dedos todos manchados de tinta de caneta, começa o grande 
passeio nessa montanha russa de datas e épocas distintas.  
Essas degustações existem para que se possa comparar o estilo dos 
enólogos que passaram pelas vinhas e, obviamente, entender o que 
aconteceu ao longo dos anos – cada qual com suas características 
climáticas, envolvendo incidência solar, índice pluviométrico, dias de frio 
e de calor etc., e eventualmente também perceber seus cortes, se os vinhos 
forem feitos com mais de um tipo de uva. Eles sempre mudam. (2009, 
edição 42) 

 

Voltando ao anúncio, o vinho é, em suma, o objeto material – ou a figura –, que 

reveste os temas/valores do discurso (felicidade, compartilhamento, bem viver, beleza, 

juventude) e revela os traços do páthos do narratário. A compra do vinho é sugerida pelo 

narrador como um canal de acesso a um momento de puro contentamento. Entrar em 

conjunção com a bebida – e com o ato de sorvê-la – seria o meio para o alcance da 

felicidade no amor pelo narratário. 

 O narrador não pressupôs nenhuma competência especial do narratário no discurso 

– sua compreensão é a do homem médio –, já que o texto escrito é facilmente 

compreensível pela maior parte dos brasileiros, inclusive, no que tange às tentativas de 

resposta ao questionamento que abre o anúncio. A crítica feminina ao hábito de assistir ao 

futebol na TV ou a queixa masculina da mania feminina de querer discutir a relação 

(popularmente, já conhecida até como “DR”) se faz presente em diversos produtos culturais 

veiculados pelos mass media, como programas humorísticos, novelas televisivas etc.  

O discurso revela um narratário sensível aos apelos das datas comemorativas, 

interessado em ter seus traços de diferenciação reconhecidos socialmente, pois pode desejar 

e realizar (comprando) um momento a dois como o encenado no anúncio: regado a bom 

vinho, bombons, docinhos e flores do Pão de Açúcar.  
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O narratário é figurativizado por um casal, como já foi dito, representado por 

modelos, que refletem os padrões estéticos desejáveis pela sociedade contemporânea como 

um todo (magreza, beleza, juventude). Os valores modais do querer, dever, poder e saber-

ser/saber-fazer são figurativizados por meio de “pistas” deixadas no texto, como o consumo 

elegante do vinho, a roupa básica dos modelos – que traduzem um despojamento “chique”, 

clean –, a cena que cristaliza um momento em que parecem existir somente seus dois 

protagonistas.  

O tema amoroso-sexual - com seus conflitos e diferenças entre os gêneros ocultados 

– é figurativizado pelas respostas “arriscadas” para os atores (futebol, discutir a relação), 

pelo vinho (ícone), pelos bombons, docinhos e flores, sugeridos pelo narrador para fazer o 

outro feliz (figuras gustativas, olfativas, visuais, táteis). Pode-se supor, ainda, uma figura 

auditiva (a música ambiente provável).  

 A forma de ser do narratário do anúncio se evidencia, basicamente, pelas oposições 

tradição/modernidade, maturidade/jovialidade, formalidade/informalidade. As associações 

feitas no discurso em tela são com os conceitos de modernidade, juventude e informalidade, 

tendência que parece predominar na Propaganda. A oposição fundamental é a da felicidade 

versus a infelicidade. 

 Os desencadeadores de isotopia são as quase-respostas arriscadas pelo narrador, já 

que levam a uma releitura/ressignificação, lançando mão dos discursos socioculturais.  

O texto privilegia os recursos não-verbais em detrimento da palavra. No plano de 

expressão – lugar da manifestação verbo-visual, que oferece, como já visto, acesso e 

suporte ao plano de conteúdo –, há o predomínio de diversos tons de azul e cinza, para criar 

o efeito de meia-luz no ambiente, traduzindo romantismo, e também para fazer “saltar” 

(destacar) a figura dos modelos, que vestem camisa/blusa brancas.  

A fonte dos caracteres verbais não é serifada, transmitindo informalidade e 

jovialidade, condizentes com os atores e, por conseguinte, com o próprio narratário. As 

letras são brancas, cor que destaca tudo o que é de interesse do narrador no texto. O 

descuido com a língua portuguesa – traço de oralidade no discurso – também parece querer 

atestar essa informalidade (“Não assistir futebol na TV?” em vez de “Não assistir ao futebol 

na TV?”).   
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A distribuição das palavras do slogan vão ao encontro das características da 

informalidade e jovialidade, bem como a estilização do local turístico carioca “Pão de 

Açúcar”, que dá nome ao Grupo.  

A imagem fotográfica, sobre a qual foram distribuídos caracteres verbais e 

logomarca, tem papel primordial no anúncio, pois define um contexto situacional, que 

“ancora” o sentido do discurso e o complementa. Assim, a relação de intimidade entre as 

expressões semióticas verbal e plástica (não-verbal) é de aderência, já que o destaque está 

na unidade plástica, sensível ao narratário, construída pelo narrador. 

 O narrador também pressupôs que o narratário conhece as campanhas anteriores do 

Pão de Açúcar e que, portanto, é capaz de estabelecer diálogos entre peças publicitárias e 

de ter uma compreensão mais “global” da mensagem. A esse dialogismo não iremos 

retornar, já que tecemos comentários a respeito no início da análise. 

No que tange a outras relações dialógicas, estabelece-se diálogo desse anúncio com 

textos da cultura (no caso das já comentadas “quase-respostas”, verdadeiros estereótipos 

culturais) e com a politicamente correta “Aprecie com moderação”, frase estampada na 

lateral direita da peça, na vertical. Nesta, o narrador não fala com o seu narratário. Ao 

inserir a frase, o narrador “sai” de seu texto publicitário e fala com um “você” genérico, 

cumprindo apenas um dever-fazer, uma obrigação legal. Podemos dizer que ele repete – já 

que não tem outra alternativa –, o discurso de um outro sujeito: o legislador.  

Vale, aqui, a inserção do ditame legal, para conhecimento. O Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária, em seu Anexo “P” relativo a Vinhos e Cervejas diz: “no 

Rádio, TV, inclusive por assinatura e Cinema, todas as mensagens com duração igual ou 

superior a 15 segundos deverão conter preceitos de moderação, recomendando o consumo 

responsável, nos moldes da frase "Evite o Consumo Excessivo de Álcool"; frases com o 

mesmo sentido deverão constar, de forma visível e destacada, na rotulagem dos produtos e 

nos anúncios inseridos em publicações, websites e outdoors”. 

Isso posto, podemos dizer que a visão do narrador sobre o narratário é a de um 

indivíduo classe média/média-alta, sem grandes elucubrações, que busca ter para ser. O 

anúncio revela um narratário sem saberes além dos esperados do homem comum, com 

potencial para adquirir maior poder aquisitivo e pretensões de ascensão social (sugeridos 

pela juventude dos modelos), com quereres supérfluos e que comunga dos valores da classe 
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dominante – ou seja, provavelmente deseja ver como possível a realização de sonhos de 

consumo, como viagens, aquisição de imóveis, carros, roupas etc. 

O narratário desse anúncio é instalado pelo narrador como alguém de bom gosto e 

certo refinamento, mesmo porque os atores-modelos, mais do que bebendo, estão 

usufruindo de um momento prazeroso, único, de relaxamento e comemoração. O ato está 

revestido de sentidos. 

Trata-se de um narratário sem grandes articulações intelectuais, o que se pode notar 

pelas prosaicas preocupações externadas nas quase-respostas, acerca de futebol e 

relacionamento. De qualquer forma, o narratário da peça é instalado pelo narrador como 

alguém seletivo, que vê sofisticação no que é aparentemente simples e despojado, que não 

precisa ser ‘afetado’ para ser requintado (apesar do vinho), que vê, numa simples compra 

de supermercado, um sinal de diferenciação.  

  

 

6.2.10. TERÇO DA PADROEIRA DO BRASIL 

 

 

O anúncio do Terço da Padroeira do Brasil foi publicado no jornal O Estado de S. 

Paulo, no Suplemento Feminino, página 14, em 3 de junho de 2007. São actantes da peça, o 

narrador-destinador Santuário Nacional de Aparecida do Norte; o narrador-coadjuvante 

Agnelo Pacheco (agência de publicidade que assina o anúncio em sua lateral esquerda, 

canto superior, na vertical) e o narratário, explicitado, no enunciado, pelo “você” e as 

formas determinadas pela segunda pessoa. 

O papel do narratário nas relações sociais é o de namorado ou namorada, noivo ou 

noiva, marido ou mulher. O narrador não faz distinção entre os gêneros – afinal, fala com 

quem tem fé no amor, seja alguém do sexo masculino ou feminino.  

O discurso do narrador diz: “Para quem tem fé no amor. 12 de junho. Dia dos 

Namorados. Dê ao seu amor o Terço da Padroeira do Brasil. Feito em prata e terracota, o 

mesmo material da imagem oficial de Nossa Senhora Aparecida, o Terço é reconhecido e 

certificado pelo Santuário de Aparecida. Ao solicitá-lo através do telefone, você também 
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recebe um oratório exclusivo, inspirado no altar de Nossa Senhora. Peça o seu. Ligue (11) 

2125 3108. A tiragem do Terço é limitada”.  

O narrador estabelece, logo de início, que o discurso será tão exclusivo quanto o 

objeto sobre o qual vai falar: afinal, é somente para quem tem fé no amor. Passa, então, a 

descrever o produto, informando o narratário sobre as vantagens de sua compra. Trata-se, 

nesse sentido, de um discurso bastante “literal”. 

O narrador propõe, no discurso, uma equivalência do Terço com os materiais 

componentes da imagem da Padroeira do Brasil. Assim, tenta fazer uma ligação entre esses 

objetos religiosos, com o objetivo de transferir ao produto à venda o poder sobrenatural da 

santa.  

O narrador tenta emprestar da imagem atributos de cobertura espiritual, proteção e 

poder milagroso, os quais confeririam legitimidade e valor ao Terço. Imagem e Terço 

compartilhariam da mesma origem, da mesma preciosidade. Tudo isso para significar que a 

sugestão refere-se a um presente muito especial, para alguém também especial. 

A legitimidade sugerida é reforçada pelo reconhecimento e certificação do Terço 

pelo Santuário Nacional de Aparecida. Ao informá-los ao narratário, o narrador está 

dizendo que se trata de um presente genuíno e verdadeiro, tanto quanto o amor do 

narratário pelo seu par. Trata-se, enfim, de um presente de qualidade sobrenatural: um 

presente de fé. 

A peça parece configurar-se como uma verdadeira anti-publicidade. Ao passo que, 

em maior ou menor grau, os demais anúncios fazem menção ao profano, o texto em análise 

emerge como um “herói da resistência”, que pretende desviar o narratário do foco do 

sensual, do amor carnal, dos prazeres.  

Tudo na peça vai contra a postura que rege a Propaganda e nisso reside o seu 

aspecto realmente sui generis. Nela, tudo é espírito; nas demais, tudo é “corpo”. Assim, 

institui-se uma oposição única no presente estudo: a da espiritualidade versus a 

corporalidade.  

O anúncio do Terço não fala em celebração (regada à comida e bebida por 

exemplo). A peça fala da fé – princípio da religiosidade –, do amor em uma dimensão 

transcendente. O narrador faz uma sugestão de presente, mas este ocupa instância outra em 
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relação às demais sugestões encontradas no Corpus. Um terço ocupa lugar na dimensão do 

sagrado. 

A peça promove valores conservadores subliminarmente. Sem dúvida alguma, trata-

se de um anúncio que tenciona quebrar um padrão; temos, aqui, uma peça que segue na 

contramão da Propaganda, a qual, como já dissemos, não se presta a ser arena de 

questionamentos, conflitos ou revoluções. A Propaganda espelha a sociedade. 

A esse anúncio, contrapõe-se o do Rubaiyat, por exemplo, que assume uma posição 

de “templo da carne e do vinho”, ou seja: tudo nele permanece no plano do mundano – ou 

no de um sagrado mitológico, por meio do qual evocam-se a figura de Baco ou Dionísio 

(deuses do vinho em Roma e Grécia) e a imagem das orgias da antiguidade. Nas peças 

estudadas, tudo gira em torno da sexualidade, do carnal, da matéria, da festa, da ostentação, 

da beleza, da juventude. Somente o anúncio em tela se ocupa das coisas do espírito.  

Aqui, revela-se, portanto, um narrador conservador, que pretende manter-se fiel aos 

seus princípios, aos valores seculares sobre os quais se alicerça. Assumindo essa postura, o 

narrador confronta a própria Propaganda, que, reconhecidamente, referenda os pequenos 

mitos da sociedade. 

Assim, a manipulação sofrida pelo narratário da peça em estudo concentra-se nas 

razões espirituais. É verdade que o valor material do terço é explorado; trata-se de um 

produto religioso que se quer vender e, para tanto, a publicidade o divulga – mas por meio 

de estratégias capazes de sensibilizar o narratário em sua fé. O narrador, assim, lança mão 

de ícones referentes à Nossa Senhora, cuja imagem associa-se a tudo o que é puro, sem 

pecado, sem mácula.  

O narrador fala com um narratário inicialmente em disjunção com o objeto-valor 

“Terço” (materialização da fé), mas que é persuadido, pelo discurso, a querer comprá-lo 

para oferecer como presente ao seu par no Dia dos Namorados, seguindo a sugestão dada 

por aquele sujeito. Ele percebe que pode adquiri-lo – a aquisição parece tangível – e sabe 

realizar o seu objetivo, em função do fácil acesso ao canal que comercializa o produto (via 

telefone). Sobretudo, esse narratário acredita que deve comprar o Terço, pois ele é alguém 

que tem fé no amor e o presente sugerido é algo precioso aos seus olhos de devoção (afinal, 

é feito do mesmo material da imagem da santa, é legítimo e de tiragem limitada).  
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O narrador não pressupôs nenhuma competência linguística especial do narratário 

no discurso; com um repertório mediano, o narratário é capaz de compreender o sentido 

geral do texto escrito, mesmo que incerto com relação ao que seja ‘terracota’. Já a 

competência religiosa é pressuposta, pois o narratário católico, a quem se dirige o discurso, 

certamente entende o valor simbólico de objetos como o Terço, a imagem da santa, um 

oratório e um certificado expedido pelo Santuário Nacional de Aparecida. A competência 

tecnológica pressuposta é mínima, já que requer somente que o narratário saiba fazer uma 

discagem à distância, se residir fora da área 011, ou um telefonema local. 

Os valores modais (do querer, dever, poder e saber) são figurativizados por meio de 

“pistas” deixadas no texto: no caso em tela, pelas imagens do Terço e do oratório, que 

revelam religiosidade, devoção e fé, além da imagem do certificado de garantia, da qual 

emerge a valorização daquilo que é oficialmente reconhecido – isto é, tem origem 

fidedigna. Assim, o narrador manipula o narratário por intermédio da força simbólica dos 

ícones inseridos no anúncio.  O tema da fé é iconicamente recoberto por figuras visuais (as 

imagens do anúncio) e táteis (as formas do Terço). 

A forma de ser do narratário se evidencia pelo conceito de espiritualidade. Vende-se 

pelo valor material, mas o narratário é, na verdade, um apreciador dos valores espirituais.  

O texto privilegia a palavra em detrimento dos recursos não-verbais. A relação de 

intimidade entre as expressões semióticas é de aderência, já que o destaque está na 

construção de uma unidade verbo-visual, feita pelo narrador, capaz de sensibilizar o seu 

narratário. Na manifestação não-verbal, o narrador usou um fundo rosado, cujo tom, 

provavelmente, teve origem no marrom da terracota (material do Terço e da santa). O 

marrom-avermelhado da matéria-prima foi clareado, chegando-se a uma tonalidade que 

exprime feminilidade, delicadeza, calma, afeto e amor, segundo observa Farina (1997). 

Essa cor é mais um indício de que o presente parece mesmo ser mais “sob medida” para as 

mulheres, além de ter ligação direta com a feminilidade da santa. 

Os caracteres não serifados e em maiúsculas – do título e subtítulo – seguem esse 

padrão de cores e vêm em marrom mais escuro e mais claro. O restante da porção verbal 

vem em caracteres pretos, todos serifados, com exceção, apenas, dos da logomarca do 

Santuário, que são bastante diferenciados, modernos até (forma de remeter o narratário ao 

conceito do novo Santuário).  
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A imagem do anúncio traz os objetos prometidos por meio da compra proposta: o 

oratório-brinde, o Terço e o certificado de garantia (pois trata-se de produto oficial, não de 

uma imitação). No canto inferior direito, o narrador assina a peça com a logomarca do 

narrador-destinador, como é a praxe na Propaganda, conforme já observamos. 

No que tange às relações dialógicas, o discurso relaciona-se a outros, do universo 

católico, que falam da história da santa e de seus milagres – divulgados pela mídia ou no 

boca-a-boca –, os quais imprimem relevância a todas as qualidades do Terço que o narrador 

quer salientar.  

É o Terço o objeto material que recobre os valores do anúncio – fé, amor, virtude, 

legitimidade, exclusividade – e revela os traços do páthos do narratário. Assim, esse sujeito 

é projetado pelo narrador no discurso como alguém místico, devoto da Padroeira do País, 

que aprecia aquilo que é original, único e especial.  O narratário desse anúncio é instalado 

pelo narrador como alguém exigente, seletivo, ligado àquilo que apresenta tradição, 

austeridade e um aspecto transcendente. 

Depreende-se de imediato que o narratário projetado, pelo narrador, no discurso é 

sensível ao que apresenta valor simbólico, ao que é legítimo e a traços de diferenciação, 

pois aprecia sentir-se exclusivo e beneficiado – no caso, o narrador coloca como vantajosa 

a aquisição de um produto qualificado como genuíno, pois, além de ser algo com 

características especiais intrínsecas, possibilita o ganho de um brinde atraente ao narratário-

devoto: um oratório inspirado no altar do Santuário. 

O narratário, por fim, representa, no anúncio, um indivíduo detentor de um poder 

aquisitivo mediano, que tem, como orientadores de sua vida, suas ideologias e os valores a 

elas relacionados. Para ele, a fé é a sua ponte de ligação para o mundo e a força de 

conquista de suas realizações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A IMAGEM DO ENUNCIATÁRIO CONSTRUÍDA  

                                                    PELO DISCURSO                                 

                                                  

 

Pelas pistas deixadas nos textos analisados, delineou-se o páthos de dez narratários, 

que, comparados, fizeram emergir pontos em comum – recorrências estas que levaram, 

afinal, à revelação do páthos do enunciatário dos discursos nada amorosos construídos pela 

Propaganda para o Dia dos Namorados 2007 – o totus deste trabalho.  

É chegado o momento de se relembrar a hipótese aventada na Introdução desta tese 

de que o páthos deste enunciatário seria o de um “brasileiro de classe média, mediano 

também em sua capacidade de compreensão do mundo em que vive, situado social e 

ideologicamente na contemporaneidade e inserido em uma dada situação: as relações 

homem-mulher”. Esta proposição ter-se-ia sustentado? 

Pode-se dizer que sim, com a ressalva de que, na verdade, o que se pôde notar foram 

discursos, no geral, direcionados a indivíduos das classes média e média-alta. Peças como 

as da Abyara Planejamento Imobiliário, Alfaiataria Paramount, Baby Beef Rubaiyat, 

Estadão, Pão de Açúcar e Amarula instalam narratários pertencentes às classes mais 

abastadas, o que não exclui aqueles de poder aquisitivo mediano. Isso porque há uma 

ideologia predominante, que os faz querer ascender socialmente, por desejarem os bens e 

privilégios decorrentes de uma melhor posição social. 

Observe-se que, pelo simples fato de o Corpus ser composto somente de impressos, 

já se fez um recorte prévio no páthos dos narratários, pois assinar/comprar um jornal da 

grande imprensa ou revista de circulação nacional já os instala, ao menos, na camada 

mediana da população brasileira. 

Uma outra observação se faz relevante: os discursos relacionados aos destinadores 

Paramount, Abyara, Rubaiyat, Pão de Açúcar e Estadão falam mais diretamente com o 

paulistano, diferentemente daqueles dos destinadores “nacionais” Brastemp, Azeite e 

Margarina Delícia, Amarula e Terço da Padroeira do Brasil.  

Vale esclarecer que, em rápida pesquisa acerca da renda familiar que caracteriza as 

classes sociais em média e média-alta, foram encontradas referências em websites cuja 

credibilidade justifica suas citações e inclusões nos Anexos.  
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No sítio da Universidade Estadual de Campinas (www.unicamp.br, área do Jornal 

da Unicamp, Anexos, p. 171), os números encontram-se um pouco desatualizados, em 

função da edição ser referente ao período de 22 a 28 de novembro de 2004. De qualquer 

forma, trata-se do resultado de pesquisa do professor Waldir Quadros, do Instituto de 

Economia daquela instituição, que vale ser lembrado. Assim, de acordo com o estudo, a 

classe média-alta teria renda familiar acima de R$ 5 mil, enquanto a classe média estaria na 

faixa dos R$ 2,5 a 5 mil.  

Já a matéria do website www.mundodomarketing.com.br, datada do ano 2008, fala 

com base em entrevistas com indivíduos pertencentes à classe média-alta, cuja renda estaria 

entre os R$ 6,6 a 12 mil. 

A imagem do enunciatário revelado nesta tese também é a de um indivíduo com 

competência linguística e tecnológica medianas, já que os textos verbais são relativamente 

fáceis de se compreender e a única especificidade ligada ao mundo hi-tech restringe-se à 

menção dos endereços eletrônicos dos destinadores (seus websites), atualmente, 

intensamente popularizados.  

Em alguns casos esporádicos, os narradores partiram do pressuposto de que seus 

narratários possuíam alguma competência mais especial (sociocultural, religiosa, culinária, 

linguística/inglês). Desse modo, conclui-se que o enunciatário do totus está, realmente, 

situado em patamares medianos de modo geral, tanto social quanto culturalmente.   

E a quem se dirigiu o enunciador publicitário quando da criação das peças? Quem 

ele tinha em mente no que tange a características, convicções, valores?  

O enunciatário revelado representa um indivíduo, em geral, sensível a traços de 

diferenciação, apreciador do que é bom, prazeroso, confortável, incomum, legítimo, 

charmoso, bonito, chique, superior; é alguém que prefere aquilo que é exclusivo, sob 

medida – e se não pode, ainda, ter o que é personalizado, vai se contentar em admirá-lo e 

cobiçá-lo, até conseguir conquistá-lo.  

Esse enunciatário é contemporâneo, mas não moderno – no sentido de ser alguém 

muito inovador, acostumado a quebrar paradigmas e a desafiar padrões. Tudo aquilo que dá 

status social é valorizado por ele. O conceito de tradição (boa origem, referência) é um 

orientador desse sujeito do discurso.  
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O enunciador publicitário dirigiu-se a um enunciatário adulto jovem, na maior parte 

das vezes, cujos valores são mais conservadores do que vanguardistas; as relações estáveis 

são instaladas como eufóricas, bem como as convenções sociais (presentear em datas 

comemorativas, desempenhar cada qual o seu papel no que se refere aos gêneros, declarar-

se por meio das mais variadas formas).  

Enfim, tudo parece se resumir em ter para ser mais feliz – ou ter a ilusão de que se é 

mais feliz. Esse é o páthos do enunciatário revelado pelas análises realizadas neste trabalho: 

a imagem de alguém que parece não surpreender, pois o que importa é ser reconhecido, 

aceito e valorizado socialmente. 

Percebemos, pelos discursos analisados, que o amor – como “passaporte” para o 

casamento ou mesmo para a união estável – é encarado como eufórico, pois pode levar a 

um passo ainda culturalmente esperado e incentivado, para a formação de famílias ou a 

combinação de esforços para uma ascensão social. 

Já afirmamos anteriormente que a Propaganda não se dispõe a trazer à tona 

conflitos, questionamentos ou reflexões profundos, muito menos tenciona colocar em xeque 

o socialmente estabelecido. Não é esse o seu objetivo, não é essa a sua destinação. O que se 

pode esperar dela é que reflita tendências, que espelhe a sociedade. Só assim é capaz de 

vender. 

Nós, da Comunicação, tendemos a ser essencialmente pragmáticos. Na Propaganda, 

principalmente, são aprendidas técnicas voltadas a persuadir e levar o público à ação – 

grosso modo, a uma ação de compra. Prospectamos clientes (empresas representadas, 

normalmente, por seus diretores ou gerentes de Marketing), fechamos um contrato, 

estruturamos um briefing (rol de perguntas e respostas, capaz de oferecer, à agência de 

Comunicação, uma “radiografia” da organização – suas forças e fraquezas, e as 

oportunidades e ameaças do mercado –, a qual apontará para soluções estratégicas 

benéficas) e passamos a desenvolver ações planejadas. Os esforços comunicacionais 

empreendidos deverão ser eficazes a ponto de fortalecer a marca e a imagem da empresa, 

fazer com que os consumidores a vejam com bons olhos (ou seja, tenham a tão falada “boa 

vontade” despertada) e, em última instância, levar o público a comprar um produto ou a 

usar um serviço. 
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Diante de tanta tecnicidade, não se poderia esperar outra coisa senão ver, em 

anúncios publicitários, mensagens voltadas ao homem médio, cujas pretensões se resumem 

em ser eficazes e eficientes, ou seja: devem alcançar os objetivos fixados no planejamento 

estratégico de comunicação, elaborado pela agência para seu cliente, por meio da melhor 

relação custo/benefício.  

Desse modo, a Propaganda vai sempre tentar mostrar ao homem aquilo que ele quer 

ver, aquilo que ele vai compreender sem esforço e aquilo que vai sensibilizá-lo de alguma 

forma. Ora, se a sociedade brasileira, de um modo geral, interessa-se por tudo o que é 

sensual e malicioso por exemplo, a Propaganda vai veicular peças que estejam nessa 

sintonia. 

Os indivíduos que compõem um certo público-alvo (ou target) compartilham de 

determinados valores, crenças e preferências. Focada nesse perfil, a Propaganda vai 

estruturar mensagens que os atinjam, com apelos à sensualidade, por exemplo, que estejam 

em consonância com o modo de ser e a visão de mundo desse target. Vejamos o que 

acontece no anúncio do Rubaiyat, o “templo da carne e do vinho”: a sensualidade que 

permeia a peça é elegante tanto quanto o público a que se destina. Trata-se de uma 

sensualidade sutil, aceita pelo target. De outro lado, temos um anúncio como o da 

Margarina Delícia, no qual o narrador usou da malícia, da insinuação pouco original sobre a 

noite do Dia dos Namorados, para tentar sensibilizar um narratário mais “mediano”, 

simples e informal. 

Em nosso Corpus, temos a Abyara falando a um narratário “moderninho”, que 

dorme na casa de seu par sem ser casado formalmente. Essa é a tônica da chamada 

contemporaneidade. A Abyara sugere uma união do casal em função de uma suposta 

conveniência, bem no estilo “una o útil ao agradável”, afinal, é um narrador que “vê 

diferente”. Muitos casais têm se comportado assim na atualidade e, portanto, a Propaganda, 

“antenada” com as tendências, aproveita-se dos discursos sociais que legitimam o famoso 

“test drive” do parceiro: mora-se junto e, se der certo, pode-se até casar formalmente mais 

tarde.  

Tudo na Propaganda tem uma ligação com a vaidade humana e a auto-estima, em 

maior ou menor grau: “sou contemporâneo, sou um cidadão do meu tempo, por isso acho 

natural morar junto tantas vezes quanto forem necessárias até encontrar o par certo para 
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mim (ou até eu me cansar de tentar)”; “quero que me achem chique; quero estar elegante e 

impecável; quero me sentir seguro de mim mesmo, por isso desejo um terno feito por 

alfaiates”; “sou incomum, inesperado, por isso vou beber licor de frutas africanas ou vou 

cozinhar para o meu par no Dia dos Namorados: aposto que ele vai me achar o máximo”; 

“jantar no Rubaiyat ou ser um ‘Assinante Estadão’ me diferenciam da massa”.  

A Propaganda, além de refletir a sociedade, reforça as suas tendências. Assim, 

quando temos, em um anúncio, um narratário figurativizado iconicamente por casais, os 

modelos devem espelhar aquilo que este sujeito idealmente gostaria de ser: belo, magro, 

jovem. É o que se pode notar no anúncio do Estadão e do Pão de Açúcar. No primeiro, 

vemos atores muito jovens, usando roupas de grife, cuja beleza é aquela que a sociedade 

estabeleceu como padrão (magros e brancos; a garota é loira, de cabelos longos e lisos). No 

segundo, os atores são adultos jovens e a questão estética se repete nos moldes da peça do 

Estadão. Enfim, não se trabalham com grandes surpresas, pois a Propaganda não está para 

isso. 

Algumas peças são demasiadamente superficiais, como a da Brastemp e a da 

Margarina Delícia. O anúncio dos eletrodomésticos, apesar do esforço do narrador em 

“brincar” com as palavras (referências ao “lado B” e ao mote das campanhas da marca 

“assiiim... uma Brastemp”), decepciona pelo seu nível escancaradamente comercial, 

varejista. A peça da Margarina Delícia é, em poucas palavras, pobre, débil. Mas essas 

construções de sentido foram escolhidas em função da percepção que os narradores têm 

acerca daquilo que, efetivamente, atingiria os seus narratários. Importante dizer que, muitas 

vezes, esses narradores erram em suas escolhas e, quando o equívoco acontece, não há a 

conquista da adesão esperada. Devem, então, realizar o que, na área, chamamos de 

“correções de rota”. Perceber corretamente quem é o narratário que se quer sensibilizar 

determina o sucesso das ações dos narradores-publicitários (ou coadjuvantes, como os 

temos chamado).  

Adentrar no terreno das grandes elucubrações não é, realmente, a meta da 

Propaganda. Na verdade, ela se mostra eficaz por ser como é e por falar com o homem 

médio.  
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A Propaganda é o terreno do utilitário, da técnica, da relação investimento/retorno e 

da banalização. Carrascoza salienta que, na verdade, essa banalização é proposital na 

estruturação do texto publicitário e está voltada a persuadir. 

 

Umberto Eco atribui o êxito do clássico Casablanca à constante sucessão 
de clichês que ocorrem o tempo todo no filme. Para ele, a maximização do 
lugar-comum faz do filme algo incomum. O resultado só é singular 
justamente porque houve um excesso de banalidades, de situações já 
conhecidas. 
O texto publicitário passa também por esse processo de banalização, cujo 
intuito é viabilizar a persuasão. O lugar-comum é um dos expedientes que 
mais caracterizam seu estilo (2003, p. 128). 

 

Apesar disso, em nosso Corpus, encontramos uma peça que vai de encontro com 

todas as demais: a do Terço. Como já comentamos, num universo de valores mundanos, 

emerge uma “voz no deserto”, que fala da fé, do amor de estatura mística, da 

espiritualidade. E, exatamente por surpreender, talvez possamos questionar sobre a sua 

eficácia...  

Submeter a Propaganda aos fundamentos da Semiótica faz com que os nossos olhos 

se abram em relação às manipulações diversas que sofremos incessantemente. Somos 

levados a querer comprar e, em alguns casos, a pensar que devemos comprar, mediante as 

mais diferentes estratégias de persuasão. Os narradores conseguem elevar o status dos 

objetos, que passam a significar, aos narratários, poder, felicidade, realização, sofisticação, 

posição social. 

Na Propaganda, não podemos falar nem de estilos. Registremos o que diz 

Carrascoza a esse respeito:  

 

Podemos dizer que não existem estilos publicitários. Existe apenas o estilo 
publicitário. Ou seja, o texto de propaganda não é feito por um autor, no 
sentido de que ele imprime ao texto a sua marca própria. Ao contrário, o 
redator se adapta ao universo do estilo publicitário-padrão, moldando a 
sua escritura às “leis” que o regem (grifos nossos) (CARRASCOZA, 
2003, p. 126). 

 

Assim, podemos compreender que tudo na Propaganda tem caráter massificador, 

que afeta ambos os pólos: o do narrador e o do narratário. O primeiro não pode 

verdadeiramente “assinar” aquilo que cria; o segundo é manipulado, convencido e levado a 
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uma ação desejada pela publicidade, sem grandes questionamentos. Ambos perdem suas 

identidades de uma ou outra forma. 

Do mesmo modo que a Propaganda não se presta a promover transformações ou 

reflexões, também não parece ser o lugar para discursos amorosos – já abandonados pelas 

várias linguagens, como afirmou Roland Barthes na década de 70. Todas as ocasiões 

sociais levam, na verdade, a uma chance de divulgação de um narrador-destinador e de 

conquista – por intermédio de estratégias discursivas, de sentidos construídos –, de clientes 

ou usuários. Nem mesmo o Dia dos Namorados é oportunidade diferente, basta um olhar 

mais atento. Trata-se, num jargão da Comunicação Social, apenas de mais um bom 

“gancho” para se tentar persuadir para vender. Assim, lamentavelmente, constata-se que é 

mesmo o discurso amoroso de uma extrema solidão... 
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