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A violência é o medo aos ideais dos demais.  

 

Mahatma Gandhi  



 

 

RESUMO 

 

Esta tese tem como tema o discurso da violência nos anúncios publicitários. A 

pergunta de pesquisa é: Quais características dos anúncios publicitários, relacionadas 

ao discurso da violência, levam parte da sociedade a registrar reclamações contra 

eles?  A fim de buscar responder a esse questionamento, tem-se como objetivo geral  

examinar o discurso da violência em anúncios publicitários comerciais, selecionados 

por terem sido alvos de reclamações no CONAR. Já os objetivos específicos são 

definir as categorias de análise em relação à violência, de acordo com a base teórica 

utilizada neste trabalho, conforme premissas da Análise Crítica do Discurso (ACD), e 

analisar os anúncios publicitários selecionados como objeto de estudo. Este trabalho 

fundamenta-se na ACD, modelo de análise linguística e de intervenção social que 

melhor se adéqua à abordagem desta tese. A fundamentação teórica envolve os 

conceitos de violência, ACD e anúncios publicitários. A constituição do corpus deu-se 

pela seleção de anúncios publicitários distintos, veiculados em jornais, revistas ou 

canais de televisão, anúncios que apresentavam indícios de discurso violento e que 

foram alvo de reclamações no CONAR. A abordagem metodológica adotada é a 

descritivo-analítica. A análise textual e linguística considera a polidez, o ethos, o 

significado das palavras e as figuras de linguagem. A análise discursiva engloba a 

interdiscursividade, a intertextualidade e as cadeias textuais. A análise de prática 

social tem como foco a ideologia e a hegemonia. As análises indicaram características 

relacionadas ao discurso da violência em todos os anúncios analisados, o que 

confirma a hipótese de que existem características específicas nos anúncios 

publicitários que levam a sociedade a aceitá-los ou não. O discurso da violência está 

presente em diversos segmentos da sociedade, porém existe a perspectiva de 

mudança social de acordo com a conscientização e o posicionamento ético das 

pessoas. 

 

Palavras-chave: Discurso da violência. Anúncios publicitários. Análise Crítica do 

Discurso.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The theme of this thesis is the discourse of violence in advertising. The research 

question is: What characteristics of advertisements, related to the discourse of 

violence, lead part of society to register complaints against them? In order to seek to 

answer this question, the general objective is to examine the discourse of violence in 

commercial advertisements, selected for being the target of complaints at CONAR. 

The specific objectives are to define the categories of analysis regarding violence, 

according to the theoretical basis used in this paper, according to the premises of the 

Critical Discourse Analysis (ACD), and to analyze the advertisements selected as the 

object of study. This work is based on the ACD, a model of linguistic analysis and social 

intervention that best fits the approach of this thesis. The theoretical basis involves the 

concepts of violence, ACD and advertisements. The corpus was constituted by 

selecting different advertisements, published in newspapers, magazines or on 

television channels, advertisements that presented signs of violent speech and that 

were the subject of complaints at CONAR. The methodological approach adopted is 

descriptive-analytical. Textual and linguistic analysis considers politeness, ethos, the 

meaning of words and figures of speech. Discursive analysis encompasses 

interdiscursivity, intertextuality and textual chains. The analysis of social practice 

focuses on ideology and hegemony. Analyzes indicated characteristics related to the 

discourse of violence in all the analyzed ads, which confirms the hypothesis that there 

are specific characteristics in the advertisements that lead the society to accept them 

or not. The discourse of violence is present in different segments of society, but there 

is the prospect of social change according to people's awareness and ethical 

positioning. 

 

Keywords: Discourse of violence. Advertisements. Critical Discourse Analysis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como tema el discurso de la violencia en la publicidad. La pregunta de 

investigación es: ¿Qué características de los anuncios, relacionados con el discurso 

de la violencia, llevan a parte de la sociedad a presentar denuncias contra ellos? Para 

tratar de responder a esta pregunta, el objetivo general es examinar el discurso de la 

violencia en los anuncios comerciales, seleccionados por haber sido objeto de quejas 

en CONAR. Los objetivos específicos, por otro lado, son definir las categorías de 

análisis en relación con la violencia, de acuerdo con la base teórica utilizada en este 

trabajo, de acuerdo con las premisas del Análisis Crítico del Discurso (ACD), y analizar 

los anuncios seleccionados como objeto de estudio. Este trabajo se basa en el ACD, 

un modelo de análisis lingüístico e intervención social que mejor se ajusta al enfoque 

de esta tesis. La base teórica involucra los conceptos de violencia, ACD y anuncios. 

El corpus estuvo constituido por la selección de diferentes anuncios, publicados en 

periódicos, revistas o canales de televisión, anuncios que presentaban signos de 

discurso violento y que fueron objeto de quejas en CONAR. El enfoque metodológico 

adoptado es el enfoque descriptivo-analítico. El análisis textual y lingüístico considera 

la cortesía, el ethos, el significado de las palabras y del lenguaje figurado. El análisis 

discursivo abarca la interdiscursividad, la intertextualidad y las cadenas textuales. El 

análisis de la práctica social se centra en la ideología y la hegemonía. Los análisis 

indicaron características relacionadas con el discurso de la violencia en todos los 

anuncios analizados, lo que confirma la hipótesis de que hay características 

específicas en los anuncios que llevan a la sociedad a aceptarlos o no. El discurso de 

la violencia está presente en diferentes segmentos de la sociedad, pero existe la 

posibilidad de un cambio social de acuerdo con la conciencia y el posicionamiento 

ético de las personas. 

 

Palabras claves: Discurso de la violencia. Publicidad. Análisis Crítico del Discurso.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

É possível mensurar a aceitação da violência pela sociedade? A violência se 

restringe apenas a atos agressivos, que podem causar danos físicos e mortes? Estas 

questões são complexas e podem ser polêmicas, se considerado o senso comum que 

permeia a ideia de violência. Esse senso comum está, normalmente, associado ao 

que os meios de comunicação em massa, ou seja, as agências de notícias, tanto na 

esfera da televisão e dos jornais, quanto na esfera da Internet, costumam divulgar 

como ato de violência. Assim, esses meios, ao mencionarem a violência, fazem surgir 

pensamentos voltados a crimes e terror, como, por exemplo, confrontos civis e 

conflitos internacionais, por se tratar de situações amplamente divulgadas e 

causadoras de comoção social e, muitas vezes, de revolta.  

De acordo com Zizek (2014), para ir além do senso comum, é necessário tomar 

distância da hipnotizante violência “subjetiva” visível e perceber os demais cenários 

violentos que cercam o cotidiano. Esse distanciamento permite identificar a violência 

praticada em contextos variados, como a violência verbal na escola, na mídia, no 

direito, na religião, nas redes sociais e em vários outros, como no discurso de anúncios 

publicitários, foco deste trabalho.  

Esta tese tem como tema o discurso da violência nos anúncios publicitários. 

Assim, a pergunta de pesquisa é: Quais características dos anúncios publicitários, 

relacionadas ao discurso da violência, levam parte da sociedade a registrar 

reclamações contra eles?  De modo a responder a essa questão, tem-se como 

objetivo geral examinar o discurso da violência em anúncios publicitários comerciais, 

selecionados por terem sido alvos de reclamações no CONAR. Já os objetivos 

específicos são definir as categorias de análise em relação à violência, de acordo com 

a base teórica utilizada neste trabalho, conforme premissas da Análise Crítica do 

Discurso (ACD), e analisar os anúncios publicitários selecionados como objeto de 

estudo. A hipótese é de que os anúncios publicitários comerciais têm características 

específicas que levam a sociedade a aceitá-los ou não.  

Este trabalho fundamenta-se na ACD, modelo de análise linguística e de 

intervenção social que melhor se adéqua à abordagem desta tese. Essa linha de 

análise do discurso tem entre suas perspectivas a transdisciplinaridade aplicada ao 

estudo de como as estruturas sociais de poder e de dominação são instituídas, 
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reproduzidas e sofrem resistência por meio da linguagem. A Análise do Discurso é 

uma área de estudo muito diversificada, há uma variedade de abordagens em um 

grupo de disciplinas. Segundo Fairclough (2016), existem as abordagens não críticas 

e as abordagens críticas. As abordagens críticas, utilizadas neste trabalho, se diferem 

das não críticas na descrição das práticas discursivas e ao mostrarem como o discurso 

é moldado por relações de poder e ideologias e os efeitos construtivos que o discurso 

exerce sobre identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhecimento e 

crença.  

Para a ACD, a “linguagem é uma forma de prática social” (FAIRCLOUGH, 1989, 

p. 20), então, a abordagem crítica, com ampla aplicação, constitui um modelo teórico-

metodológico aberto ao tratamento de diversas práticas na vida social, capaz de 

mapear relações entre os recursos linguísticos utilizados por atores sociais, grupos de 

atores e aspectos da rede de práticas em que a interação discursiva se insere. Assim, 

os conceitos centrais da ACD são os de discurso e de prática social. 

 Como fundamentação teórica relacionada à violência, utilizam-se, nesta tese, 

os conceitos de estudiosos como Zizek, Muller e Arendt que, em seus trabalhos, 

tratam da violência além daquela conhecida pelo senso comum. Para Zizek (2012), 

em seu filme Guia pervertido da ideologia, a violência é algo que abala o ritmo natural 

das coisas, ou seja, é algo que interrompe o fluxo normal do que seria aceitável. 

Assim, toda atuação violenta, todas as ações que apresentam um caráter impulsivo e 

menos racional, é sinal de algo que as pessoas não conseguem expressar com 

palavras, ou seja, até mesmo a mais brutal violência seria a encenação de certo 

impasse simbólico. 

Muller (2002), no texto Não-Violência na Educação, escrito para a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), destaca a 

importância de uma definição coerente de violência: 

 

É essencial definirmos a violência de tal modo que nunca possamos 
qualificá-la como ‘boa’. A partir do momento em que sustentamos a 
possibilidade de distinção entre uma violência ‘boa’ e outra ‘má’, 
deixamos de poder usar adequadamente a palavra e caímos em um 
impasse. Acima de tudo, a partir do momento em que passamos a 
desenvolver critérios que permitam definir uma violência 
supostamente ‘boa’, cada um de nós poderá facilmente fazer uso 
dessa noção para justificar os próprios atos de violência (MULLER, 
2002, p. 8). 
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O autor afirma que a violência, seja em ações, seja na linguagem ou em 

qualquer outra forma, sempre é negativa, e justificá-la pelos meios pode fazer que 

seja banalizada e passe a ser aceita no cotidiano como algo normal. 

Já Arendt (2018) enfatiza que a própria substância da ação violenta é regida 

pela categoria meio-fim, cuja principal característica, quando aplicada aos negócios 

humanos, é sempre a de que o fim corre o risco de ser superado pelos meios que ele 

justifica e que são necessários para alcançá-lo.  

Acerca do anúncio publicitário, gênero estudado nesta tese, pode-se dizer que 

foi escolhido por se tratar de um fenômeno de comunicação de massa, que atinge 

pessoas de diversas faixas etárias e classes sociais. O anúncio publicitário está 

presente no cotidiano, ou seja, é facilmente identificado em jornais, na televisão, em 

revistas, na Internet e em outdoors instalados nas cidades. Fairclough, ao abordar a 

influência da publicidade na vida social, destaca seus efeitos na identidade das 

pessoas: 

 

Os textos como elementos dos eventos sociais [...] causam efeitos – 
isto é, eles causam mudanças em nosso conhecimento (podemos 
aprender coisas com eles), em nossas crenças, em nossas atitudes, 
em nossos valores, e assim por diante. Eles causam também efeitos 
de longa duração – poderíamos argumentar, por exemplo, que a 
experiência prolongada com a publicidade e outros textos comerciais 
contribui para moldar as identidades das pessoas como 
‘consumidores’ ou ‘consumidoras’, ou suas identidades de gênero. Os 
textos podem também iniciar guerras ou contribuir para 
transformações na educação, ou para transformações nas relações 
industriais, e assim por diante (FAIRCLOUGH, 2003, p.8). 

 

O anúncio publicitário tornou-se uma das principais estratégias para o sucesso 

no comércio do mundo moderno, com foco nos consumidores de diferentes classes 

sociais e faixas etárias. Pode-se definir o anúncio publicitário como um gênero 

discursivo cujo propósito é informar, convencer e persuadir o público leitor a consumir, 

e que se vale da argumentação para apresentar as qualidades de um serviço, produto 

ou marca. Geralmente, os anúncios publicitários trazem a linguagem verbo-visual, 

com foco nas imagens e nos textos de efeito para que o consumidor-alvo sinta a 

necessidade de adquirir determinado produto ou serviço. Baudrillard (2002) discute a 

mobilização de valores de uma sociedade, com o intuito de levar o público-alvo ao 

desejo do que foi anunciado. Para o autor, a imagem tem grande importância nesse 

processo, uma vez que o 
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[...] olhar é a presunção do contato, a imagem e sua leitura são 
presunção de posse. A publicidade assim não oferece nem uma 
satisfação alucinatória, nem uma mediação prática para o mundo: a 

atitude que suscita é a de veleidade enganada − empresa inacabada, 
ressurreição contínua, defecção contínua, auroras de objetos, auroras 
de desejos. Todo um rápido psicodrama se desenrola na leitura da 
imagem. Ela, em princípio, permite ao leitor assumir sua passividade 
e transformar-se em consumidor. De fato, a profusão de imagens é 
sempre usada para, ao mesmo tempo, elidir a conversão para o real, 
para alimentar sutilmente a culpabilidade por uma frustração contínua, 
para bloquear a consciência mediante uma satisfação de sonho 
(BAUDRILLARD, 2002, p. 186). 
 

A imagem, no âmbito da publicidade, pode transportar o público-alvo para uma 

realidade que não é a sua:  uma realidade de desejo, de sonho, que passa a 

mensagem de que ter posse de determinado bem ou estar em determinado lugar 

significam ser mais feliz ou ser aceito pela sociedade.  

A formação do corpus desta tese deu-se pela seleção de anúncios publicitários 

distintos, veiculados em jornais, revistas ou canais de televisão, anúncios que 

apresentam sinais de discurso violento e que foram alvo de reclamações no CONAR. 

Os anúncios estão voltados a três públicos: masculino, feminino e infantil. O tema 

escolhido para este estudo justifica-se por ser atual e pouco pesquisado quando 

relacionado ao discurso publicitário. A abordagem metodológica é descritivo-analítica.  

Além desta Introdução, da Conclusão e das Referências, este trabalho está 

organizado em seis capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se a fundamentação 

teórica voltada à ACD, a qual permite abordar o discurso como prática social, 

relacionando-o ao poder e à comunicação de massa. No segundo capítulo, explicita-

se a concepção de análise defendida por Fairclough, mais especificamente, análise 

textual e linguística, análise discursiva e análise da prática social. No terceiro capítulo, 

discorre-se sobre os conceitos de violência. No quarto capítulo, tem-se a 

caracterização dos anúncios publicitários, sua composição, linguagem verbo-visual, 

mídia transmitida e requisitada. No quinto capítulo, aborda-se a constituição do 

corpus.  Por fim, no sexto capítulo, apresenta-se a análise dos textos selecionados.
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1 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: PRESSUPOSTOS 

 

 Neste capítulo, apresenta-se o panorama da Análise Crítica do Discurso (ACD), 

termo evidenciado pelo linguista britânico Norman Fairclough, da Universidade de 

Lancaster, em artigo publicado em 1985, no periódico Journal of Pragmatics. Pode-se 

dizer que a ACD faz parte da continuidade dos estudos referidos como Linguística 

Crítica, desenvolvidos na década de 1970, na Universidade de East Anglia. Nota-se, 

assim, que a ACD e a Análise de Discurso Francesa pertencem a ramos distintos dos 

estudos da linguagem.  

De acordo com Wodak (2003), a ACD consolidou-se como disciplina no início 

da década de 1990, após reunião de Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunter Kress, 

Theo van Leeuwen e Ruth Wodak, em 1991, em um simpósio em Amsterdã. Esses 

estudiosos passaram dois dias discutindo teorias e métodos de análise de discurso, 

especialmente a ACD. Nesse encontro, todos apresentaram abordagens diferentes 

para as várias tendências de análise de discurso existentes. Naquele processo de 

formação de grupos, diferenças e semelhanças foram expostas. Diferenças em 

relação a outras teorias e metodologias de análise do discurso e similaridades 

programáticas que poderiam enquadrar as diferentes abordagens teóricas 

decorrentes das biografias e das escolas dos respectivos estudiosos.  

O início da consolidação da ACD também foi marcado pelo lançamento da 

revista de van Dijk, Discourse and society, em 1990, bem como pela publicação de 

vários livros, Language and power, de Norman Fairclough (1989), Language, power 

and ideology, de Ruth Wodak (1989), e o primeiro livro de van Dijk sobre racismo, 

Prejudice in discourse (1984). A reunião de Amsterdã foi um começo institucional, um 

esforço para iniciar um programa de intercâmbio e de desenvolvimento de vários 

projetos conjuntos e colaborações entre os estudiosos e suas respectivas 

abordagens. Em 1993, foi publicada a edição especial de Discourse and society, que 

reuniu as abordagens anteriormente mencionadas.  
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1.1 Fundamentos da ACD 

 

Conforme esclarecem Fairclough e Wodak (1997, p. 271-80), os principais 

fundamentos da ACD são: 

1) Os problemas sociais; 

2) As relações de poder são discursivas; 

3) O discurso constitui a sociedade e a cultura; 

4) O discurso realiza um trabalho ideológico; 

5) O discurso é histórico; 

6) A relação entre texto e sociedade é mediada; 

7) A análise do discurso é interpretativa e explanatória; 

8) O discurso é uma forma de ação social.  

Assim, considera-se a ACD a abordagem mais adequada para esta tese, uma 

vez que o discurso violento e os anúncios publicitários têm ampla divulgação e 

acabam provocando determinados efeitos na sociedade, como abordado mais 

adiante. 

A ACD visa a contribuir tanto para a conscientização sobre os efeitos sociais 

dos textos, como para mudanças sociais que superem relações assimétricas de poder, 

parcialmente sustentadas pelo discurso. De modo mais específico, Fairclough (1989, 

p. 85) esclarece que a 

 

[...] ideologia é mais efetiva quando sua ação é menos visível. Se 
alguém se torna consciente de que um determinado aspecto do senso 
comum sustenta desigualdades de poder em detrimento de si próprio, 
aquele aspecto deixa de ser senso comum e pode perder a 
potencialidade de sustentar desigualdades de poder, isto é, de 
funcionar ideologicamente. 

 

Esse pensamento foi inspirado na visão de Bakhtin (2002, p. 47), segundo a 

qual, “nas condições habituais da vida social, esta contradição oculta [a luta pelo 

poder] em todo signo ideológico não se mostra à descoberta”. Bakhtin foi fundador da 

primeira teoria semiótica de ideologia e da noção de dialogismo na linguagem, além 

do que, foi precursor da crítica ao objetivismo abstrato de Saussure. Em seus ensaios 

filosóficos marxistas sobre a linguagem, sustentou que a verdadeira substância da 

língua não repousa na interioridade dos sistemas linguísticos, mas no processo social 

da interação verbal (BAKHTIN, 2002).  
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O filósofo apresenta o meio social como centro organizador da atividade 

linguística e não aceita a identidade do signo como mero sinal desvencilhado do 

contexto histórico, pois o 

 

[...] elemento que torna a forma linguística em signo não é sua 
identidade como sinal, mas sua mobilidade específica; da mesma 
forma que aquilo que constitui a decodificação da forma linguística não 
é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra em seu 
sentido particular, isto é, a apreensão da orientação que é conferida à 
palavra por um contexto e uma situação precisos, uma orientação no 
sentido da evolução e não do imobilismo (BAKHTIN, 2002, p. 4). 

 

Segundo a filosofia marxista da linguagem, o signo é um fragmento material da 

realidade; ele representa essa realidade e a constitui de modos particulares para 

instaurar, sustentar ou superar formas de dominação. Outro ponto importante na 

filosofia marxista refere-se à tradição de primazia da luta de classes, pois cada nova 

classe que toma o lugar daquela que dominava antes é obrigada a dar aos seus 

pensamentos a forma da universalidade e a representá-los como sendo os únicos 

razoáveis e universalmente válidos. Nesse sentido, Bakhtin (2002, p. 47) argumenta 

que 

 

[...] classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter 
intangível e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou ocultar 
a luta dos índices sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o 
signo monovalente [...]. Nas condições habituais da vida social, esta 
contradição oculta em todo signo ideológico não se mostra à 
descoberta. 
 

Além da concepção da linguagem como modo de interação e de produção 

social, o enfoque discursivo-interacionista de Bakhtin engloba conceitos que mais 

tarde se tornariam base para a ACD, a exemplo dos conceitos de gêneros discursivos 

e de dialogismo.  

 

1.2 Discurso e prática social  

 

No âmbito dos estudos de Foucault, pode-se considerar a concepção de face 

constitutiva do discurso como uma das conceituações mais relevantes desenvolvidas 

pelo autor. De acordo com essa concepção, é a linguagem como prática que constitui 

o social, os objetos e os sujeitos sociais. Assim, analisar discursos corresponde a 
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especificar socio-historicamente as formações discursivas interdependentes, bem 

como os sistemas de regras que possibilitam a ocorrência de certos enunciados em 

determinados tempos, lugares e instituições, ou seja, 

 

[...] toda tarefa crítica, pondo em questão as instâncias de controle, 
deve analisar ao mesmo tempo as regularidades discursivas através 
das quais elas se formam; e toda descrição genealógica deve levar 
em conta os limites que interferem nas formações reais (FOUCAULT, 
2003, p.66). 

 

Considerando tal proposição, a adoção da ACD como linha teórica neste 

trabalho, possibilita, além da análise linguística, a análise do contexto em que os 

anúncios publicitários selecionados foram elaborados e as relações interdiscursivas 

que esses construtos estabelecem. A violência no discurso de anúncios publicitários 

não pode ser vista como uma questão circunscrita exclusivamente à linguagem, pois 

tais produtos sofrem influência do contexto social de produção e da intenção dos 

produtores, que almejam provocar certos efeitos nos sujeitos sociais.   

Fairclough (1989) explica a ordem do discurso como uma forma de controle de 

variação linguística, na qual a prática social torna os discursos e textos 

homogeneizados. No momento em que esses discursos são homogeneizados, os 

textos tendem a seguir padrões determinados por grupos dominantes, que comandam 

o discurso. Desse modo, impõe-se controle sobre a variação.  

 

1.3 Discurso e poder 

 

Para van Dijk (2017b), a ACD é um tipo de investigação analítica discursiva cujo 

foco principal é o modo como o abuso de poder, a dominação e a desigualdade são 

representados, reproduzidos e combatidos por textos orais e escritos, nos contextos 

social e político. Estudiosos como Arendt e Zizek tratam da relação entre discurso 

violento e poder, ou da ação de poder como violência sobre as minorias. Acerca do 

posicionamento dos analistas críticos do discurso, pode-se destacar que seus estudos 

objetivam compreender, desvelar e, em última instância, opor-se à desigualdade 

social.  

Na tarefa de explicar as relações entre discurso e poder social, a ACD descreve 

e explica como o abuso de poder é praticado, reproduzido e legitimado pelo texto e 

pelo discurso de grupos ou de instituições dominantes. Em sua abordagem, van Dijk 
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(2017b) elenca os conceitos relacionados ao poder:   

1) poder é uma propriedade das relações entre grupos, instituições ou 

organizações sociais. Nesse caso, apenas o poder social é considerado, e 

não o poder individual; 

2) poder social é definido em termos de controle exercido por um grupo ou por 

uma organização (ou seus integrantes) sobre ações e/ou mentes de 

(membros de) outro grupo, limitando, dessa forma, a liberdade de ações de 

outros ou influenciando seus conhecimentos, atitudes ou ideologias; 

3) o poder de um grupo ou de uma instituição específica pode ser “distribuído”, 

e pode ser restrito a um domínio ou escopo social específico, como o da 

política, da mídia, do direito e da ordem da educação ou das empresas, 

resultando, assim, em diferentes “centros” de poder e grupos da elite que 

controlam tais centros;  

4) dominância é entendida como uma forma de abuso de poder social, isto é, 

como o exercício moral e legalmente ilegítimo de controle sobre outros em 

benefício ou interesse próprio de alguns, o que frequentemente leva à 

desigualdade social; 

5) o poder é baseado em acesso privilegiado a recursos sociais valorizados, 

como riqueza, empregos, status ou mesmo acesso preferencial ao discurso 

e à comunicação públicos;  

6) o poder social e a dominância costumam ser organizados e 

institucionalizados de forma a permitir controle mais efetivo e possibilitar 

formas rotineiras de reprodução de poder;  

7) a dominância raramente é absoluta; é frequentemente gradual e pode 

encontrar maior ou menor resistência ou contrapoder por parte de grupos 

dominados.  

No âmbito da ACD, uma condição importante para o exercício do controle social 

por meio do discurso é o controle do discurso e a sua própria produção. Para van Dijk 

(2017b), quanto menos poder social uma pessoa possui, menos acesso tem às várias 

formas de escrita e fala. Isso pode dar a impressão de que os sem-poder não têm 

nada a dizer, não têm com quem falar ou devam ficar em silêncio quando pessoas 

mais poderosas falam. O poder é exercido e expresso diretamente mediante o acesso 

diferenciado aos vários gêneros, conteúdos e estilos do discurso. Esse controle pode 

ser analisado de modo mais sistemático nas formas de reprodução do discurso, 
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especificamente em termos de sua produção material, articulação, distribuição e 

influência.  

 

1.4 Discurso e comunicação de massa 

 

Ao levar em consideração o controle social por meio do discurso, pode-se 

afirmar que os discursos dos meios de comunicação em massa são os mais 

abrangentes, se não os que exercem maior influência em relação ao poder, em razão 

do grande número de receptores, termo utilizado nas teorias da comunicação. Além 

do discurso falado e visual da televisão, os textos de jornal desempenham um papel 

vital na comunicação pública, pois, de acordo com Robinson e Levy (1986), são 

percebidos como qualitativamente superiores, o que pode ampliar sua influência 

persuasiva e, portanto, seu poder. Os anúncios publicitários publicados em jornais 

também exercem essa influência.  

Muitos grupos detentores do poder contam com cobertura rotineira da mídia, 

em razão disso, o poder desses grupos pode ser confirmado e legitimado de maneira 

ainda mais abrangente. Mesmo quando o poder dos meios de comunicação constitui 

uma forma de poder mediador, exerce seu próprio papel autônomo na produção e na 

reprodução das estruturas de poder social.  

As empresas de comunicação de massa e seus proprietários, como no caso de 

jornais, emissoras de TV, mercado editorial, bem como indústrias de 

telecomunicações e informática (BECKER; HEDEBRO; PALDÁN, 1986; MATTELART, 

1979; SCHILLER, 1973) controlam tanto as condições financeiras quanto as 

tecnológicas relacionadas à produção do discurso. Por meio de investimentos 

seletivos, controle orçamentário, contratação e demissão de pessoal, e algumas vezes 

por meio da influência editorial direta ou de diretrizes, tais organizações podem 

controlar parcialmente o conteúdo ou ao menos a dimensão do consenso e dissenso 

da maior parte das formas de discurso público.  

Para os meios de comunicação privados que dependem da propaganda, esse 

controle indireto pode ser exercido também por meio de empresas que são clientes 

importantes ou mesmo por meio de novos e relevantes participantes do cenário, que 

fornecem com regularidade informações das quais dependem os meios de 

comunicação. Esses mesmos grupos de poder controlam vários modos de 

distribuição, especialmente os discursos dos meios de comunicação de massa, e 
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também controlam parcialmente os mecanismos para exercer influência sobre a 

escrita e fala públicas.  
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2 CATEGORIAS DE ANÁLISE SEGUNDO FAIRCLOUGH 

 

Nesta tese, toma-se como base teórica os pressupostos da ACD, notadamente 

o enfoque adotado por Fairclough (2001), que sugere a análise tridimensional, a qual 

permite a identificação do papel da linguagem na estruturação das relações de poder 

na sociedade. De acordo com o autor, qualquer evento ou exemplo de discurso pode 

ser considerado, simultaneamente, um texto (análise linguística), um exemplo de 

prática discursiva (análise da produção e interpretação textual) e um exemplo de 

prática social (análise das circunstâncias institucionais e organizacionais do evento 

comunicativo). Então, a análise tridimensional abrange a análise textual e linguística, 

a análise discursiva e a análise social.  

De modo a se proceder à análise do corpus, foram selecionadas categorias 

específicas.  Para a análise textual e linguística, no campo do controle interacional e 

da estrutura textual, as categorias são polidez e ethos. Ainda no âmbito dessa análise, 

considera-se o vocabulário, segundo as categorias significado das palavras e figuras 

de linguagem. Para a análise discursiva, em relação à natureza da produção, as 

categorias são interdiscursividade e intertextualidade, e em relação à interpretação, 

cadeias intertextuais.  Já para a análise social, as categorias são ideologia e 

hegemonia.  Tais categorias são explicitadas detalhadamente a seguir.  

 

2.1 Análise textual e linguística: polidez, ethos, significado das palavras e 

figuras de linguagem 

 

A polidez é uma teoria ligada às escolhas feitas em relação à linguagem, 

durante as interações sociais. Ela está associada à teoria das faces que, de acordo 

com Fairclough (2001), tornou-se foco da pragmática anglo-americana nas décadas 

de 1980 e de 1990.  

É importante mencionar que autores como Trask (2004) e Holmes (2001) não 

fazem distinção entre polidez e cortesia. O primeiro oferece a seguinte definição para 

polidez: 

 

[...] A expressão linguística da cortesia e da posição social. A polidez 
tem, evidentemente, aspectos não linguísticos, mas aqui estamos 
interessados em sua expressão linguística. Exceto quando estamos 
propositalmente procurando o confronto, normalmente tomamos o 
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cuidado de garantir que as coisas que dizemos, e as que não dizemos, 
sejam escolhidas de maneira apropriada, de modo a evitar 
constranger ou ofender os outros (TRASK, 2004, p. 27). 

 

Holmes (2001), por sua vez, reflete sobre a decisão do que é considerado 

polido ou não. Tal decisão está relacionada às relações sociais nas dimensões de 

distância social e solidariedade e de maior ou menor status social, além desses 

elementos, faz-se necessário entender os valores sociais de uma dada sociedade 

para que seja possível determinar o que deve ser considerado polido.  

Já no que se refere a face, Goffman (1980, p. 76) apresenta a seguinte 

definição:  

 

O valor social positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si 
mesma através daquilo que os outros presumem ser a linha por ela 
tomada durante um contato específico. Face é uma imagem do self 

delineada em termos de tributos sociais aprovados − embora se trate 
de uma imagem que pode ser partilhada por outros, como quando a 
pessoa consegue fazer uma boa exibição profissional ou religiosa 
fazendo uma boa exibição para si mesma. 

 

O termo face é originário do inglês face, relacionado ao respeito e ao 

reconhecimento dos outros, como se pode observar nas expressões to lose face, que 

significa sentir-se humilhado, e to save (ones) face, que significa recuperar a 

admiração perdida. 

Brown e Levinson (1978) adaptaram a definição de Goffman e a integraram a 

seus estudos, denominados teoria da polidez. Aqueles autores defendem a existência 

de estratégias universais de interação verbal, uma vez que o uso polido da linguagem 

pode ser verificado em todas as sociedades. O uso dessas estratégias pode ocorrer 

de forma consciente ou não nas interações cotidianas.  

Os autores propõem dois aspectos das faces: face positiva, que procura ser 

aceita, reconhecida pelos outros, e face negativa, que defende e reserva o território 

íntimo. Em qualquer interação, são produzidos enunciados que ameaçam essas 

faces, chamados de atos ameaçadores de faces (AAF).  

Com base no conceito de faces de Goffman, os autores introduzem as noções 

de polidez positiva e polidez negativa. Na polidez positiva, há proximidade entre 

falante e ouvinte, o oposto da polidez negativa. Um exemplo de ameaça à face positiva 

é a crítica. Segundo Brown e Levison (1978), há quatro categorias de AAF: 

1ª) atos que ameaçam a face negativa do ouvinte: ultrapassam o limite do 
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território do ouvinte e ameaçam sua liberdade de ação (por exemplo: pedidos, 

perguntas indiscretas, avisos, ameaças, advertências); 

2ª) atos que ameaçam a face positiva do ouvinte: quando se mostra 

desaprovação à fala anterior do ouvinte (por exemplo: queixas, críticas, 

desaprovação, levantamento de assuntos considerados tabus); 

3ª) atos que ameaçam a face negativa do falante: quando o emissor se 

compromete a fazer algo que não quer (por exemplo: aceitar um oferecimento, aceitar 

um agradecimento, prometer relutantemente); 

4ª) atos que ameaçam a face positiva do falante: algo que possa ser prejudicial 

à autoimagem do emissor, reconhecimento da própria fraqueza (por exemplo: pedir 

desculpa, aceitar elogios, confessar-se). 

Existe uma “vulnerabilidade mútua de ameaça às faces e nesse contexto os 

falantes preferirão evitar esses atos ameaçadores ou usarão certas estratégias para 

minimizá-las”(BROWN; LEVINSON, 1987, p.315), ou seja, um falante pode adotar 

práticas defensivas para defender a própria face ou práticas protecionistas, a fim de 

proteger a face do outro.  Para isso, o falante considerará alguns fatores na 

comunicação para não ameaçar a face do outro, obedecendo a três princípios: 1) o 

desejo de comunicar o conteúdo do AAF; 2) o desejo de ser eficiente ou urgente e 3) 

o desejo de salvar a face do ouvinte a qualquer custo. 

Na Figura 1, a seguir, pode-se verificar que existem duas ações básicas: fazer 

o AAF ou não fazer o AAF. 

 

Figura 1 - Estratégias de polidez 

 

Fonte: Brown; Levinson (1987, p.316). 
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Se a opção for por fazer o AAF, haverá dois desdobramentos: on record 

(explicitamente) e off record (implicitamente). 

No caso de on record, o falante assume o AAF, deixando explícita a ameaça à 

face. Há responsabilização enunciativa pelo ato, do que decorrem duas 

possibilidades:  

a. sem ação reparadora clara: as intenções comunicativas são explícitas, 

diretas e imperativas, potencialmente conflitivas.  

b. com ação reparadora, que pode ser de polidez positiva ou negativa. A 

primeira é orientada para a face positiva do ouvinte; destaca-se a proximidade, 

familiaridade, solidariedade e coesão intragrupo, e projetam-se desejos em comum. 

Por exemplo, uma estratégia positiva comum de polidez é de procurar concordância 

e evitar discórdia. A segunda é orientada para a face negativa do ouvinte; destaca-se 

a formalidade, o distanciamento, o tato, e projeta-se respeito pela liberdade de ação 

do ouvinte.  

No caso do off record, o falante não assume o AAF, deixando implícita a 

ameaça. Trata-se de uma estratégia baseada na geração de um subentendido. Não 

há responsabilização enunciativa e não ocorrem desdobramentos.  

A imagem social do indivíduo é vulnerável e são raras as interações em que 

não ocorrem ameaças às faces do interlocutor. Os indivíduos geralmente se utilizam 

de estratégias e recursos para minimizar essas ameaças. Assim, para realizar uma 

ação ameaçadora, existem várias possibilidades: 

- fazê-lo de forma direta, sem ação reparadora; 

- fazê-lo com polidez positiva (mostra pertencimento ao mesmo grupo); 

- fazê-lo com polidez negativa (manutenção de território); 

- fazê-lo de forma indireta; 

- não fazer a ação. 

 Brown e Levinson (1987) chegaram a um esquema com quinze estratégias de 

polidez positiva, dez de polidez negativa e quinze de indiretividade, as quais são 

utilizadas, neste trabalho, para se proceder à análise dos anúncios publicitários. A 

indiretividade sugere atos indiretos de linguagem que minimizam o potencial de 

imposição da parte do falante sobre o ouvinte. O objetivo dessas estratégias, 

elencadas a seguir, é assegurar a transmissão eficaz da informação.  
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Estratégias de polidez positiva: 

1. dar atenção aos interesses, necessidades, vontades e qualidades do outro;  

2. exagerar a aprovação, a simpatia;  

3. intensificar o interesse pelo outro; 

4. usar marcas de identidade de grupo; 

5. procurar o acordo; 

6. evitar desacordo; 

7. pressupor, levantar pontos em comum; 

8. fazer “brincadeiras”; 

9. explicitar e pressupor os conhecimentos sobre as vontades do outro; 

10. fazer ofertas, promessas;  

11. ser otimista; 

12. incluir o ouvinte na atividade; 

13. apresentar e/ou perguntar razões;  

14. simular ou declarar reciprocidade; 

15. dar presentes (simpatia, compreensão, cooperação). 

 

 

Estratégias de polidez negativa: 

1. ser convencionalmente indireto; 

2. questionar, ser evasivo; 

3. adotar atitude pessimista; 

4. minimizar a imposição; 

5. mostrar respeito; 

6. pedir desculpas, justificar-se; 

7. impessoalizar o falante e o ouvinte, evitando pronomes eu e você/tu; 

8. declarar o AAF como regra geral; 

9. nominalizar os verbos ao se referir a ações realizadas pelo ouvinte; 

10. fazer débitos on record, não colocando o ouvinte em débito. 

 

 

Estratégias de indiretividade: 

1. dar pistas; 

2. dar chaves de associação; 
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3. pressupor; 

4. diminuir a importância; 

5. exagerar ou aumentar a importância; 

6. usar tautologias; 

7. usar contradições; 

8. ser irônico; 

9. usar metáforas; 

10. fazer perguntas retóricas; 

11. ser ambíguo; 

12. ser vago; 

13. hipergeneralizar; 

14. deslocar o ouvinte; 

15. ser incompleto, usar elipse. 

 

 

Nota-se que a maneira como as pessoas interagem e expressam/negociam é 

influenciada por fatores de cunho sociocultural, relações de poder, nível de intimidade, 

idade, gênero, entre outros. De acordo com os autores, existem três variáveis sociais 

envolvidas no processo de interação: P – diferença de poder ou status hierárquico 

entre os interlocutores, D – distância social entre os interlocutores e R – imposições 

culturais e situacionais no que tange a serviços e produtos. Essas três variáveis 

determinam o grau de ameaça de um ato, originando a seguinte fórmula, que sintetiza 

o trabalho dos autores: Peso de um AAF= P+D+R (BROWN; LEVINSON, 1987). 

No que diz respeito ao ethos, outro elemento que serve à análise linguística, 

particularmente do discurso da violência em anúncios publicitários, foco deste estudo, 

ele pode ser entendido como a imagem do enunciador criada no momento da 

enunciação, na instância do discurso, de acordo com sua ideologia. Deve-se destacar 

que o enunciador não se descreve, ele se mostra no enunciado. O ethos, presente na 

origem discursiva do enunciador, influencia diretamente na elaboração do discurso 

desse sujeito e na recepção desse ato.  

Aristóteles, filósofo da Antiguidade clássica, trata da noção de ethos. Em sua 

teoria, ligada à Retórica, o ethos é uma categoria discursiva relacionada com a 

instância enunciativa e que envolve sujeitos discursivos. Nesse sentido, corresponde 

ao caráter que o orador apresenta no momento do seu discurso, assim, trata-se de 
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uma categoria flexível, mutável e ligada à própria enunciação, o que significa que não 

é preestabelecida, mas criada no discurso. Para esse pensador (2003), é ao caráter 

moral que o discurso deve quase todo o seu poder de persuasão, ou seja, em certa 

medida, ele insinua a primazia do ethos sobre as outras provas retóricas. 

De acordo com Charaudeau (2008), a noção de ethos foi estudada e redefinida 

por vários autores da Análise do Discurso. De acordo com Auchlin (2001), a noção de 

ethos é pouco teórica e mais prática, representa uma extensão do ser, o que aciona 

estratégias de proteção, por isso passa a ideia de um ethos positivo ao público. 

Barthes (1970 apud MAINGUENEAU, 2008) afirma que ethos são os traços de caráter 

que o orador deve mostrar ao auditório para causar boa impressão, assim, a eficácia 

do ethos estaria na não manifestação explícita na enunciação, ou seja, ele deveria ser 

percebido pelo interlocutor. 

No âmbito da Pragmática, a imagem também é discursiva. Ducrot (1987) 

desenvolve a ideia de Aristóteles no campo de uma teoria da polifonia, dando foco à 

característica discursiva do ethos. Ducrot estabelece a dinâmica desse conceito ao 

demarcar dois tipos de enunciação: locutor – L (apreendido como enunciador) e 

locutor-lambda (apreendido como ser do mundo), os quais apontam para a ideia 

pragmaticista do mostrar e dizer. Assim, o ethos não é dito no enunciado (locutor – L), 

ele é sensível à percepção do público pelo locutor-lambda. Kerbrat-Orecchioni (2010), 

por sua vez, destaca um ethos baseado em atos locucionais partilhados socialmente, 

ou seja, um ethos coletivo com base no qual um grupo social partilha um quadro 

invisível e imperceptível do discurso. 

No campo da AD, Maingueneau (1997, p. 46) explica que “[...] a Retórica antiga 

organizava-se em torno da palavra viva e integrava consequentemente, à sua 

reflexão, o aspecto físico do orador, seus gestos, bem como sua entonação”, ideia que 

leva à noção de ethos retórico.  

O ethos retórico não abrange o sentido desenvolvido pela análise do discurso, 

isto é, o ethos efetivo. 

Maingueneau (2008) apresenta um esquema em que o ethos efetivo subdivide-

se em ethos pré-discursivo e ethos discursivo, como ilustrado na Figura 2: 
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Figura 2 – Ethos efetivo 

 

Fonte: Maingueneau (2008, p. 71). 

 

O ethos pré-discursivo é imagem prévia que o coenunciador faz do enunciador, 

antes mesmo que este tome a palavra. Já o ethos discursivo diz respeito às 

enunciações efetivamente proferidas pelos locutores. No esquema, nota-se também 

a relação entre a noção de ethos e a de estereótipos. Estereótipos são as 

representações presentes nos textos que permitem construir, além da imagem de seu 

produtor, a imagem das pessoas envolvidas, sejam elas socialmente expressivas ou 

cidadãos comuns. A noção de estereótipos leva o coenunciador a se basear em 

representações culturais fixas, em modelos pré-construídos, para atribuir ao 

enunciador algumas características e não outras. 

Nessa direção Charaudeau e Maingueneau (2016, p. 213) esclarecem que 

“estereotipado designa [...] o que é fixo, cristalizado”, isso envolve “imagens prontas, 

que medeiam a relação do indivíduo com a realidade” e “representações coletivas 

cristalizadas, crenças pré-concebidas, frequentemente nocivas a grupos ou a 

indivíduos”. Os estereótipos podem ser confirmados pelo que Maingueneau (2005) 

chamou de cena validada, instalada na “memória coletiva” e aceita como padrão. 

Maingueneau (2019) propõe determinadas características do ethos, as quais 

são elencadas a seguir:  

- o ethos é uma noção discursiva, ou seja, trata-se de uma imagem produzida no 

discurso, não de uma imagem do enunciador desvinculada de sua fala. Ele é 

construído na enunciação e não explicitado no enunciado;  

- o ethos é um processo de interação que visa a influenciar o outro. Em outras 

palavras, é construído no desenrolar das manifestações enunciativas e se predispõe 

ao jogo de intersubjetividades que acontece no momento da troca comunicativa; 
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- o ethos tem caráter sociodiscursivo, primeiro porque está associado a um 

comportamento socialmente avaliável e submetido a uma situação de  comunicação 

precisa, segundo, porque essa situação específica está integrada a uma conjuntura 

socio-histórica. 

- o ethos não existe completamente desvinculado da formação discursiva, pois sua 

construção obedece a restrições discursivas, ligadas à formação discursiva, na qual 

se inclui o discurso do enunciador. 

Assim, o conceito de ethos proposto por Maingueneau (2019) não se relaciona 

apenas com a dimensão verbal, mas também com a dimensão das características 

físicas e psicológicas do enunciador mobilizadas no ato da enunciação. Essas 

características ligam-se ao enunciador e direcionam a uma gama de estereótipos 

socialmente constituídos. Dessa forma, atribui-se ao enunciador uma corporalidade e 

um caráter. Na corporalidade, os traços físicos que o enunciador mostra no texto 

constroem sua imagem; no caráter, os traços psicológicos são responsáveis por essa 

construção. 

Em relação ao significado das palavras, Fairclough (2001, p.105) salienta que 

o foco de análise recai sobre o modo como “os sentidos das palavras entram em 

disputa dentro de lutas mais amplas”, sugerindo que “as estruturações particulares 

das relações entre os sentidos de uma palavra são formas de hegemonia”.  

As palavras têm, normalmente, vários significados, lexicalizados de várias 

maneiras. Assim, quando alguém utiliza uma palavra, faz uma escolha sobre como 

usá-la e como expressar seu significado. Quem está ouvindo ou lendo a palavra, 

confronta-se com decisões sobre como interpretar a escolha feita, ou seja, que valor 

atribuir para aquela palavra. A escolha de que palavra utilizar e a decisão de como 

interpretá-la são de natureza individual, são variáveis socialmente construídas e 

contestadas, “facetas de processos sociais e culturais mais amplos” (FAIRCLOUGH, 

2003, p. 230). A relação entre palavra e significado é instável, o que pode envolver 

divergências entre atribuições conflitantes de significados. A variação semântica é 

vista como um fator de conflito ideológico, pois os significados podem ser política e 

ideologicamente investidos.  

Por fim, as figuras de linguagem também são importantes para análise textual 

e linguística. Sacconi (2013) observa que as figuras de linguagem, também chamadas 

de figuras de estilo, são recursos estilísticos, desvios das formas gerais da linguagem, 

que servem para dar brilho e ênfase à comunicação. De acordo com sua função, as 
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figuras de linguagem são classificadas em: 

 

1. Figuras de palavras ou semânticas: conferem maior expressividade à comunicação 

por meio das palavras, a cujo significado estão associadas.  

a) metáfora: comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo 

comparativo fica subentendido na frase. Quando determinada metáfora é 

escolhida para significar algo, constrói-se uma realidade de maneira específica, 

o que pode ter implicações políticas e ideológicas. 

b) comparação: chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora; 

nesse caso, são utilizados conectivos de comparação (como, assim, tal qual). 

c) metonímia: transposição de significados considerando, por exemplo, a parte 

pelo todo e o autor pela obra. 

d) catacrese: emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais 

específica. 

e) sinestesia: associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. 

f) perífrase: também chamada de antonomásia, é a substituição de uma palavra 

ou mais por outra que a identifique. 

 

2) Figuras de pensamento: conferem maior expressividade à comunicação por meio 

da combinação de ideias e pensamentos.  

a) Hipérbole: exagero intencional na expressão. 

b) Eufemismo: palavra utilizada para suavizar o discurso. 

c) Litotes: forma de suavizar uma ideia; assemelha-se ao eufemismo, e é o 

oposto da hipérbole. 

d) Ironia: representação do contrário daquilo que se afirma.  

e) Personificação: também conhecida como prosopopeia, é a atribuição de 

qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. 

f) Antítese: uso de termos cujos sentidos são opostos. 

g) Paradoxo: uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas em relação 

a termos (como no caso da antítese). 

h) Gradação: apresentação de ideias que progridem de forma crescente 

(clímax) ou decrescente (anticlímax). 

i) Apóstrofe: interpelação feita com ênfase. 

 

https://www.todamateria.com.br/figura-de-linguagem-comparacao/
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3) Figuras de sintaxe ou de construção: conferem maior expressividade à 

comunicação mediante inversão, repetição ou omissão dos termos na construção das 

frases; interferem na estrutura gramatical da frase.  

a) Elipse: omissão de uma palavra que pode ser facilmente identificada. 

b) Zeugma: omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada antes. 

c) Hipérbato: alteração da ordem direta da oração. 

d) Polissíndeto: uso repetido de conectivos. 

e) Assíndeto: omissão de conectivos; é o contrário de polissíndeto. 

f) Anacoluto: mudança repentina na estrutura da frase. 

g) Pleonasmo: repetição de palavra ou ideia para intensificar o significado. 

h) Silepse: concordância com o que se entende e não com o que está implícito.  

i) Anáfora: repetição de uma ou mais palavras de forma regular. 

 

4) Figuras de som ou harmonia: conferem maior expressividade à comunicação por 

meio da sonoridade das palavras.  

a) Aliteração: repetição de sons consonantais. 

b) Paronomásia: repetição de palavras cujos sons são parecidos. 

c) Assonância: repetição de sons vocálicos. 

d) Onomatopeia: inserção de palavras no discurso que imitam sons. 

 

 Entre as figuras de linguagem, destaca-se a metáfora, que, além de estar 

relacionada ao aspecto linguístico, está ligada ao pensamento humano, que é 

metafórico, ou seja, a metáfora só é possível como expressão linguística porque ela 

existe no sistema conceptual humano. Lakoff e Johnson (2002) explicam que as 

metáforas estão infiltradas na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também 

no pensamento e na ação, fazendo que o sistema conceptual seja metafórico por 

natureza. Isso significa que os conceitos que estruturam os pensamentos estruturam 

também o modo como se percebe o mundo, a maneira como as pessoas se 

comportam e como se relacionam com outras pessoas, de acordo com suas 

experiências físicas e culturais.  

 A essência da metáfora, segundo os autores, “é compreender uma coisa em 

termos de outra” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 49-50), o que não iguala os conceitos, 

antes, trata-se de uma estruturação parcial com base na linguagem. Conceitos são 

metaforicamente estruturados no pensamento e consequentemente na linguagem, 



39 

 

então, a metáfora não nasce na linguagem, ela se reflete na linguagem porque existe 

em nosso sistema conceptual. 

 Para Lakoff e Johnson (2002), há três tipos de metáforas: conceptuais, em que 

os conceitos são estruturados metaforicamente em termos de outros; orientacionais, 

em que os conceitos têm uma orientação espacial não arbitrária, baseada na 

experiência física e cultural; ontológicas, pelas quais eventos, atividades, emoções, 

ideias são entendidos como entidades e substâncias. 

 

2.2 Análise discursiva: interdiscursividade, intertextualidade e cadeias 

intertextuais 

 

A interdiscursividade refere-se à heterogeneidade de um texto em termos de 

articulação de diferentes discursos, estes, modos de representação de aspectos do 

mundo. Um mesmo aspecto do mundo pode ser representado por meio de diferentes 

discursos, e textos que representam o mesmo aspecto do mundo podem, dessa 

maneira, articular diferentes discursos, em relações dialógicas harmônicas ou 

polêmicas. A análise interdiscursiva de um texto relaciona-se à identificação dos 

discursos articulados e da maneira como são articulados. A identificação de um 

discurso em um texto cumpre duas etapas: a identificação das partes do mundo 

representadas e a identificação da perspectiva particular pela qual essas partes são 

representadas.  

A intertextualidade é a combinação da voz de quem pronuncia um enunciado 

com outras vozes que são articuladas. Bakhtin (2002) enfatiza a dialogicidade da 

linguagem ao afirmar que textos são dialógicos em dois sentidos: primeiro, mesmo 

textos aparentemente monológicos, como os escritos, participam de uma cadeia 

dialógica, no sentido de que respondem a outros textos e antecipam respostas; 

segundo, o discurso é internamente dialógico porque é polifônico, uma vez que todo 

texto articula diversas vozes.  

 Fairclough (2003, p.39) adota uma visão ampla de intertextualidade, 

extrapolando seu sentido mais evidente: “a presença de elementos atualizados de 

outro texto em um texto – as citações”. A intertextualidade recorre explicitamente a 

outros textos específicos em um texto. Para relatar um discurso, pode-se não apenas 

citar em discurso direto, mas também parafrasear, resumir, ecoar em discurso indireto. 

O discurso relatado atribui o dito a seu autor, mas a incorporação de elementos de 



40 

 

outros textos também pode ser feita sem atribuição explícita como, por exemplo, na 

paráfrase. Assim, a intertextualidade alcança diversas possibilidades. 

No entendimento de van Dijk (2017a), os aspectos sociocognitivos da 

intertextualidade podem representar uma importante condição para a compreensão e 

apropriação do discurso. Durante um evento de interação com determinado texto, o 

indivíduo, para alcançar a compreensão, normalmente recorre a informações que não 

estão nesse texto. Esse mecanismo cognitivo dá-se com base em modelos 

experienciais ou mentais, que constituem estruturas complexas organizadoras do 

conhecimento.  

A compreensão de um texto depende de uma série de fatores sociais, culturais 

e cognitivos, bem como do conhecimento compartilhado de outros textos, que 

funcionem como intertextos de outros, ou seja, como pontes para o alcance dos 

propósitos comunicativos desses textos. Na intertextualidade dos textos não verbais, 

é possível perceber que eles materializam discursos com propósitos determinados e 

são permeados por intertextos.  

 Sobre as cadeias intertextuais, pode-se dizer que elas especificam a 

distribuição de uma amostra discursiva por meio da descrição das séries de textos 

nas quais ou das quais é transformada. Para Fairclough (2001), as cadeias 

intertextuais são muito frequentes em práticas institucionais, que são relacionadas 

umas às outras, no sentido de que cada membro das séries é transformado em 

outro(s), de maneira previsível e regular, como, por exemplo, um discurso político que 

se transforma em uma notícia de jornal ou TV. 

 

2.3 Análise da prática social: ideologia e hegemonia 

 

O discurso como prática social é influenciado pelas ideologias existentes no 

contexto e representa hegemonias ideológicas, políticas, econômicas, entre outras.   

Por ideologia, Fairclough (2016) entende que são construções da realidade, 

significados próprios do mundo físico, das relações sociais, das identidades sociais 

que guiam as práticas discursivas e contribuem para a produção, reposição e/ou 

transformação das relações de dominação. De acordo com o autor, “não é possível 

ler as ideologias nos textos” uma vez que “a ideologia está localizada tanto nas 

estruturas, ordens de discurso, que constituem o resultado de eventos passados, 

como nas condições para os eventos atuais e nos próprios eventos quando 
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reproduzem e transformam as estruturas condicionadoras” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 

117).  

Conforme a teoria de Thompson (1995), a ideologia é vista como o sentido a 

serviço do poder. O autor propõe cinco modos de operação da ideologia: legitimação, 

dissimulação, unificação, fragmentação e reificação (THOMPSON, 1995, p. 81-89), as 

quais são detalhadas a seguir: 

- legitimação: a ideologia opera no sentido de apresentar relações de 

dominação como sendo justas, legítimas e dignas de apoio. Para tanto, usa 

estratégias como a racionalização, a universalização e a narrativização. A legitimação 

baseia-se em fundamentos racionais, na legalidade de regras dadas anteriormente. 

Por meio da universalização, representações parciais são legitimadas como sendo de 

interesse geral. A narrativização, por sua vez, recorre a histórias do passado que 

possam legitimar o presente; 

- dissimulação: pela intervenção da ideologia, o estabelecimento e a 

sustentação das relações de dominação ocorrem em meio a ocultação, negação ou 

minimização, ou, então, são representadas de forma a desviar a atenção de relações 

e processos a elas vinculados, o que pode ocorrer por meio das estratégias de 

deslocamento, eufemização e tropo. O deslocamento trata da recontextualização de 

termos, geralmente referentes a um campo e usados com referência a outro, 

deslocando conotações positivas ou negativas. A eufemização permite que ações, 

instituições ou relações sociais sejam representadas de modo a despertar a 

valorização positiva, ofuscando pontos de instabilidade. O tropo refere-se ao uso 

figurativo da linguagem, que pode servir ao apagamento de relações conflituosas; 

- unificação: é o modus operandi da ideologia pelo qual relações de dominação 

são estabelecidas ou sustentadas pela construção simbólica da unidade, a qual ocorre 

por meio de duas estratégias: padronização – adoção de um referencial padrão 

partilhado – e simbolização – construção de símbolos de identificação coletiva; 

- fragmentação: as relações de dominação podem ser sustentadas pela 

segmentação de indivíduos e grupos que, se unidos, poderiam constituir obstáculo à 

manutenção do poder. Uma das estratégias de construção simbólica da fragmentação 

é a diferenciação, em que se enfatizam características que desunem e impedem a 

constituição de um grupo coeso, com objetivo de desestabilizar a luta hegemônica. 

Outra estratégia é o expurgo do outro, pela qual ocorre a representação simbólica de 

um grupo, capaz de constituir obstáculo ao poder hegemônico, como um inimigo que 
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deve ser combatido; 

- reificação: permite que uma situação transitória seja representada como 

permanente, ocultando, assim, seu caráter socio-histórico. A reificação opera-se por 

meio de quatro estratégias: naturalização, eternalização, nominalização e passivação. 

Por meio da naturalização, uma criação social é tratada como se fosse natural, 

independente da ação humana. Já a eternalização faz que fenômenos históricos 

sejam retratados como permanentes. A nominalização e a passivação possibilitam o 

apagamento de atores e ações, representando processos como entidades.   

As ideologias que constituem os discursos não podem ser pensadas de 

maneira estática, elas concorrem para que se instale a hegemonia nos discursos. 

Fairclough (2016, p. 122) caracteriza o termo hegemonia como liderança tanto quanto 

dominação nos domínios econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade. 

Hegemonia é o poder sobre a sociedade exercido por classes economicamente 

definidas como fundamentais aliadas a outras forças sociais, mas nunca atingido, 

senão parcial e temporariamente, como um “equilíbrio instável”. De modo mais 

específico, hegemonia  

 
[...] é a construção de alianças e a integração muito mais do que 
simplesmente a dominação de classes subalternas, mediante 
concessões ou meios ideológicos para ganhar consentimento. 
Hegemonia é um foco de constante luta sobre pontos de maior 
instabilidade entre classes e blocos para construir, manter ou romper 
alianças e relações de dominação/subordinação, que assume formas 
econômicas, políticas e ideológicas. A luta hegemônica localiza-se em 
uma frente ampla, que inclui as instituições da sociedade civil 
(educação, sindicatos, família), com possível desigualdade entre 
diferentes níveis e domínios (FAIRCLOUGH, 2016. p.122). 

 

No âmbito dos estudos do discurso, a ACD possibilita a identificação das 

hegemonias ideológica, econômica, cultural, política, entre outras existentes em 

determinado contexto e que são construídas, compartilhadas, mantidas ou podem vir 

a ser questionadas e transformadas por meio do discurso. As dimensões analíticas da 

abordagem de Fairclough (2016) são indissociáveis.  

Outro ponto a destacar é a preocupação com o processo de mudança de 

ordens discursivas, a qual é possível por ser o discurso uma prática social e que pode 

provocar ressignificações dos sujeitos, do seu papel na sociedade, da vida social, bem 

como o estabelecimento de novas relações de poder e de novas hegemonias.  

As ideologias, hegemonias discursivas, lutas hegemônicas e mudanças 
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discursivas são elementos evidentes no âmbito dos estudos organizacionais, em que 

a ACD mostra-se apropriada para tal abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

3 VIOLÊNCIA: TIPOLOGIA E RELAÇÕES 

 

Para identificar a violência no discurso dos anúncios publicitários é importante 

conhecer conceitos de violência que vão além das definições encontradas em 

instrumentos de consulta, como dicionários, e além do que se sabe com base no 

senso comum. A violência é um tema complexo e defini-la depende de diversos 

elementos. A fim de se chegar a uma compreensão apropriada, exigida pelo contexto 

deste estudo, neste capítulo, apresentam-se os conceitos de violência adotados por 

estudiosos como Jean-Marie Muller, Michel Foucault, e outros voltados para a filosofia, 

como Eric Weil, Hanna Arendt e Slavoj Zizek. 

Para Muller (2007), a violência origina-se na “cultura da violência” que recorre 

a uma construção racional pela qual é possível justificar violência. A “ideologia da 

violência” constrói uma representação de violência que não deixa ver o que ela é na 

verdade – desumana e escandalosa. Como Muller (2007, p. 13) esclarece, tal 

representação oculta 

 

[...] aquilo que a violência tem de irracional e de inaceitável valendo-
se de uma representação racional aceitável. A finalidade é dissimular 
a realidade escandalosa da violência por meio de uma representação 
que a valorize positivamente. O objetivo almejado – e na maioria das 
vezes alcançado – é a banalização da violência. Em vez de ser banida 
– declarada à margem da lei –, a violência é banalizada – declarada 
em conformidade com a lei. Por conseguinte, nenhum freio intelectual 
irá se opor ao emprego da violência. 

 

 Outros elementos podem ser apresentados junto com a violência para que essa 

dissimulação ocorra, para que a violência fique em segundo plano e passe 

despercebida pela maioria das pessoas.  

 

3.1 Violência e governo 

 

Foucault (2001a) aborda as práticas racionalizadas e enfatiza os efeitos de 

violência que elas produzem por meio de atos do governo. Não é a ação de exercer 

um poder que torna violenta uma prática de governo; ela tende a se tornar violenta se 

a razão de uma prática de poder estiver relacionada à violência. Dessa forma, a 

violência só pode ser negativa, já que os efeitos que produz limitam a liberdade das 

ações de poder. Assim, o autor desloca a crítica da razão para a violência que se liga 
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a ela: 

 

O que há de mais perigoso na violência é sua racionalidade. 
Certamente, a violência é em si mesma terrível. Mas a violência 
encontra sua ancoragem mais profunda na forma da racionalidade que 
nós utilizamos. Pretendeu-se que se nós vivêssemos em um mundo 
de razão, nós nos livraríamos da violência. O que é totalmente falso. 
Entre a violência e a racionalidade, não há incompatibilidade. Meu 
problema não é o de fazer o julgamento da razão, mas o de determinar 
a natureza dessa racionalidade que é tão compatível com a violência 
(FOUCAULT, 2001b, p. 857-858). 

 

A razão, segundo Foucault (2001a), não tem um fundamento último capaz de 

determinar sua negatividade ou positividade, de modo que seus efeitos dependem 

dos elementos a ela relacionados. Na célebre conferência Omnes et singulatim, 

proferida em 1979, o autor afirmou, ao tratar da racionalidade política, que “Aqueles 

que resistem ou se rebelam contra uma forma de poder não poderiam contentar-se 

com a denúncia da violência ou a crítica a uma instituição. Tampouco basta culpar a 

razão em geral. O que é preciso questionar é a forma de racionalidade envolvida”. 

(FOUCAULT, 2001a, p. 980). O filósofo recusa uma abordagem essencialista e 

universalista da questão. A razão é tomada como um elemento móvel que adquire 

variáveis expressões. Não existe A Razão, e sim formas de razão diversas atuantes 

em inúmeras relações de poder. Por isso, a importância de se identificar e 

compreender qual esquema está montado nos jogos de poder, qual o tipo de 

racionalidade envolvida e se ela está ligada ou não à violência.  

Foucault (2001a) aponta para o fato de que a denúncia da racionalidade é 

importante, mas não é suficiente para a crítica ou para provocar uma alteração nos 

arranjos de poder. É preciso compreender de que forma certa racionalidade está 

sendo exercida nas práticas de poder e como interfere no modo de condução dos 

indivíduos. Nesses termos, o autor denuncia a violência da racionalidade política ao 

examinar a concepção de golpe de Estado no surgimento da Ratio Status formulada 

no século XVIII. Para ele, é da natureza do golpe de Estado ser violento. A razão de 

Estado em seu exercício ordinário, habitual, não é violenta, justamente porque ela 

mesma se atribui, voluntariamente, as leis como marco e como forma. Nessa direção, 

ressalta: “Mas, quando a necessidade o exige, a razão de Estado se torna golpe de 

Estado, e nesse momento, é violenta. Violenta significa que ela é obrigada a sacrificar, 

a amputar, a fazer mal; ela é levada a ser injusta e mortífera” (FOUCAULT, 2004, p. 
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269).  

A crítica do autor é à razão política ocidental, não à razão de modo geral, pois 

isso implicaria restituir a transcendência da razão e adotar uma posição essencialista. 

Ele defende uma crítica que se dá no sentido de evidenciar que a experiência política 

do Ocidente baseia-se em uma relação intricada entre violência e razão, que 

desemboca em excessos de poder e em ações políticas extremamente violentas. 

 

3.2 Violência e razão 

 

Em Lógica da filosofia, Weil (2012) põe em questão a própria filosofia e os 

diferentes modos de uma simples afirmação de fato, arbitrária e violenta, de uma 

afirmação de direito, justificada e justificante. Em outros termos, ele questiona o que 

distingue a violência da razão. Então, surge a irredutível dualidade: violência e 

discurso ou violência e razão. A questão relaciona-se ao discurso e às possibilidades 

de se compreender o ser humano nas suas realizações. O discurso constitui-se na 

história a partir do aparecimento do ser humano, enquanto se opõe à violência de seu 

desaparecimento. 

Para Weil (1990), a sociedade moderna compreende a si mesma e organiza-

se em vista da luta progressiva com a natureza exterior. Os primeiros grupos humanos 

organizaram-se para lutar contra a natureza ambiente. A natureza exterior, a violência 

primeira, não é a luta do indivíduo, já que ele não pode resistir à natureza. A luta contra 

o mundo exterior é a da sociedade humana, que é superior à sociedade animal. A 

violência natural tem referência histórica e define-se com relação à sociedade e a uma 

época.  

O autor considera o homem natural um animal, mas não um animal como os 

demais, uma vez que tem necessidades e desejos. O homem natural age porque está 

insatisfeito. Ele pode dizer não; sua linguagem é formada por aquilo que ele é e por 

aquilo que não é. Sua negatividade se transforma e transforma o modo de transformar 

graças à razão. Por isso, pode-se buscar uma nova definição do homem:  um ser que, 

com a ajuda da linguagem, busca libertar-se do descontentamento. 

Desse modo, ser razoável significa ser capaz de realizar a própria negatividade, 

isto é, dizer não é também produzir o que ainda não é a partir do que é. As 

capacidades de discurso, de razão e de desejo constituem possibilidades para o 

homem. Contudo, é a realidade interior na qual se desenha a possibilidade da 
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linguagem razoável, do discurso coerente, da filosofia, que faz aparecer a violência. 

O homem é o único ser a revelar a violência, pois é o único a criar um sentido para a 

vida e para o mundo. Só existe violência se, e somente se, houver razão. Nesse 

sentido, a violência é uma espécie de sombra que acompanha o ser humano.  

Segundo Weil (2012), o homem não é essencialmente razão, é apenas 

razoável. Originalmente violento, pode voltar à violência pela escolha da razão, mas 

ele também pode recusar a razão. A história da filosofia é a história da recusa da 

violência pela razão. Nesse sentido, a filosofia supera a violência pelo discernimento 

das satisfações razoáveis, dos desejos legítimos. Para o autor, o filósofo quer que a 

violência desapareça do mundo, por isso deve encará-la e considerar que a natureza 

da violência não está na razão. Mesmo que o filósofo seja o homem da razão, ele 

precisa passar à ação para compreender outros conceitos filosóficos. 

 

3.3 Violência e poder 

 

De acordo com a perspectiva de Arendt (2018), a violência não depende de 

números ou de opiniões, mas de formas de implementação, as quais aumentam e 

multiplicam a força humana.  Assim, a violência, distingue-se por seu caráter 

instrumental e está próxima do vigor, visto que os modos de se implementar a violência 

são planejados e usados com o propósito de multiplicar o vigor natural até que, em 

seu último estágio de desenvolvimento, possam substitui-lo.  

O poder, que corresponde à habilidade humana não apenas de agir, mas 

também de agir em acordo, nunca é propriedade de um indivíduo: pertence a um 

grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se conserva unido. 

Quando se diz que alguém está “no poder”, na realidade, a referência é ao fato de que 

ele foi empossado por um certo número de pessoas para agir em nome delas.  

 Arendt (2018) observa que é tentador pensar o poder em termos de comando 

e obediência e, assim, equiparar poder e violência. No entanto, o poder, e não a 

violência, é a essência de todo governo. A violência é por natureza instrumental: como 

todos os meios, depende da orientação e da justificação pelo fim que almeja; e o que 

necessita de justificação por outra coisa não pode ser essência de nada. Já o poder 

não precisa de justificativa, uma vez que é inerente à própria existência das 

comunidades políticas; o que ele realmente precisa é de legitimidade. O poder emerge 

onde quer que as pessoas se unam e ajam em acordo, mas sua legitimidade deriva 
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mais do estar junto inicial do que de qualquer ação que então se possa seguir. A 

legitimidade, quando desafiada, ampara-se a si mesma em um apelo ao passado, ao 

passo que a justificação remete a um fim que está no futuro.  

Como pontua a autora, a violência pode ser justificável, mas nunca será 

legítima. Sua justificação perde em plausibilidade quanto mais o fim do almejado se 

distancia no futuro. Ninguém questiona o uso da violência em defesa própria, porque 

o perigo é não apenas claro, mas também presente, e o fim que justifica os meios é 

imediato. Poder e violência, embora sejam fenômenos distintos, usualmente 

aparecem juntos, mas onde quer que estejam combinados, o poder é fator primário e 

predominante. A violência sem provocação é “natural”; se ela perde a sua rationale, 

basicamente, a sua função na autopreservação torna-se irracional, supostamente a 

razão pela qual os homens podem ser mais bestiais do que outros animais.  

Todo aumento da violência é sinal de decréscimo ou mesmo de perda de poder, 

e a marca mais evidente da destruição do poder pela violência é o isolamento entre 

os homens e a concomitante desagregação do espaço público como espaço 

destinado ao aparecimento da pluralidade de homens e opiniões, com suas diferenças 

e conflitos intrínsecos.  

A distinção arendtiana entre poder e violência não implica a mútua exclusão, 

como se houvesse realidades políticas nas quais predominasse exclusivamente o 

poder ou a violência, mas sim uma relação de proporcionalidade, na qual os termos 

da equação não são estritamente equivalentes entre si. A relação de 

proporcionalidade entre poder e violência revela seu caráter heurístico na 

caracterização e na avaliação das diferentes formas de governo apenas à medida que 

o poder seja assumido como o fator em vista do qual o ponto de equilíbrio é 

determinado em cada caso: quanto mais poder, menos violência e maior distância em 

relação à tirania, ao despotismo, à ditadura e ao totalitarismo; quanto menos poder, 

mais intensas e disseminadas serão a violência e a crueldade dos meios e das 

instituições pelas quais se procura garantir a dominação.  

Na concepção de Arendt (2018), a violência é um fenômeno intrinsecamente 

político, uma forma de recusar as concepções teóricas segundo as quais a violência 

é a manifestação de forças irracionais ou bestiais supostamente inerentes à natureza 

humana. Se a violência não é nem bestial nem irracional, ela tampouco deve ser 

pensada como possuidora de legitimidade própria; só o poder pode ser legítimo, a 

violência é apenas justificável ou injustificável, e isso em função dos objetivos que ela 
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almeja. A violência será tanto mais justificável, quanto mais imediatos e bem definidos 

forem os objetos visados, e vice-versa. 

 

3.4 Tipos de violência 

 

Zizek (2014. p. 18) distingue três tipos de violência: 1) a violência subjetiva, 

mais visível, feita por agentes claramente identificáveis, “vista como uma perturbação 

do ‘normal’, do estado pacífico das coisas”; 2) a violência objetiva, também chamada 

de sistêmica, definida “precisamente como a violência inerente a este ‘normal’ estado 

das coisas”, composto pelas “geralmente catastróficas consequências do 

funcionamento de nosso sistema econômico e político”; e 3) a violência simbólica, a 

“mais fundamental forma de violência que pertence à linguagem como tal, por sua 

imposição de um certo universo de significado”.  

Segundo o autor, a violência subjetiva é somente a parte mais visível da 

violência, que inclui dois tipos objetivos de violência: 

 
Em primeiro lugar, há uma violência ‘simbólica’ encarnada na 
linguagem e em suas formas, naquilo que Heidegger chamaria a 
‘nossa casa do ser’. [...] essa violência não está em ação apenas nos 
casos evidentes – e largamente estudados – de provocação e de 
relações de dominação social que nossas formas de discurso 
habituais reproduzem: há uma forma ainda mais fundamental de 
violência que pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um 
certo universo de sentido (ZIZEK, 2014, p. 17). 
 

As violências subjetiva e objetiva não podem ser percebidas do mesmo ponto 

de vista: a primeira é experimentada contra o pano de fundo de um grau zero de não 

violência, percebida como uma perturbação do estado de coisas “normal” e pacífico. 

A segunda, inerente ao estado “normal” de coisas, é uma violência invisível, uma vez 

que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual se percebe algo como 

subjetivamente violento. Pode ser invisível, como pondera Zizek (2014), mas é preciso 

levá-la em consideração para explicar o que parecerá explosão “irracional” de 

violência subjetiva.  

 Na linguagem, em vez da violência direta de uns contra os outros, procura-se 

debater, trocar palavras; essa troca de palavras, mesmo quando agressiva, pressupõe 

o mínimo o reconhecimento da outra parte. O uso da linguagem e a renúncia à 

violência são, muitas vezes, entendidas como dois aspectos de um só e mesmo gesto.  
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À medida que a linguagem esteja infectada pela violência, sua emergência acontece 

sob a influência de circunstâncias “patológicas” contingentes que distorcem a lógica 

imanente da comunicação simbólica.  

Zizek (2014) afirma que há algo de violento no próprio ato de simbolizar uma 

coisa, que equivale à sua mortificação; trata-se de uma violência que opera em 

múltiplos níveis. A linguagem simplifica a coisa designada, reduzindo-a a um simples 

traço. Difere dela, destruindo sua unidade orgânica, tratando suas partes e 

propriedades como se fossem autônomas e a insere em um campo de significação 

que lhe é, em última instância, exterior. Quando se chama o ouro de “ouro”, extrai-se 

violentamente um metal de sua textura natural e investe-se nele sonhos de riqueza, 

poder e pureza espiritual, mas, ao mesmo tempo, nada disso tem relação com a 

realidade imediata do ouro. Nessa direção, Zizek (2014, p. 62) explica que 

 
[...] mutatis mutandis o mesmo vale para a violência: quando 
percebemos algo como um ato de violência, sua definição enquanto 
tal é orientada por um critério que pressupõe o que seria a situação 
não violenta ‘normal’ – ao passo que a forma mais alta de violência é 
justamente a imposição desse critério por referência ao qual certas 
situações passam a ser percebidas como ‘violentas’. É por isso que a 
própria linguagem, o meio por excelência da não violência e do 
reconhecimento mútuo, implica uma violência incondicional. Em outras 
palavras, é a própria linguagem que impele o nosso desejo para além 
dos limites convenientes, transformando-o num ‘desejo que comporta 
o infinito’, elevando-o a um impulso absoluto que nunca poderá ser 
satisfeito (grifo do autor). 
 

 A oposição exterior entre uma situação violenta e uma situação normal, não 

violenta, transforma-se em uma oposição interior, entre transgressões particulares, de 

acordo com o que cada pessoa tem como parâmetro para violência. 
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4 ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS: CARACTERIZAÇÃO 

 

Para tratar da caracterização dos anúncios publicitários, foco deste capítulo, 

abordam-se os gêneros discursivos, considerando os pressupostos bakhtinianos, 

como enunciado, gêneros discursivos e linguagem verbo-visual. Além disso, discorre-

se sobre propaganda e publicidade, mídia transmitida e mídia requisitada, bem como 

sobre a composição dos anúncios publicitários. 

 

4.1 Enunciado 

 

Voloshinov foi um intelectual preocupado com questões pertinentes não 

somente ao aspecto verbal dos enunciados, mas também à força dos elementos 

exteriores exercida sobre a materialidade linguística.  

Em sua obra Discurso na vida e discurso na arte, em que trata do enunciado 

poético, analisa em detalhes alguns aspectos do enunciado proferido em situações da 

vida cotidiana, em discursos da vida. Tais discursos são sempre orientados para o 

interlocutor e não são autossuficientes, pois “o discurso verbal nasce de uma situação 

pragmática extra verbal e mantém a conexão mais próxima possível com esta 

situação” (VOLOSHINOV, 2009, p. 5), ou seja, o enunciado não pode ser analisado 

isoladamente, sem se levar em consideração os aspectos extraverbais presentes na 

enunciação. Nesse sentido, o autor considera a enunciação como 

 
[...] produto da interação verbal de dois indivíduos socialmente 
organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode 
ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual 
pertence o locutor (VOLOSHINOV, 2009, p.116).  

  

Para que haja entendimento de um enunciado, é preciso compreender seu 

contexto, formado por três fatores: o espaço comum aos participantes da interação, o 

conhecimento partilhado entre os envolvidos e a compreensão da situação e o 

julgamento comum desse momento. Assim, o “conjuntamente visto”, o “conjuntamente 

sabido” e o “unanimemente avaliado” dão sustentação ao   enunciado, porém, este   

não   é condicionado apenas por fatores extralinguísticos, há o todo significativo, que 

compreende duas partes: uma parte percebida ou realizada em palavras e outra parte 

presumida. 

Outro aspecto que se situa no limite entre o verbal e o não verbal, entre o dito 
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e o não dito, é a entonação, também abordada por Voloshinov (2009). A entonação 

exerce grande influência sobre a imagem do interlocutor ou dos interlocutores, é 

“social por excelência” e depende, assim como a construção do enunciado, da 

concordância ou da dissonância entre os participantes da situação. Além da 

entonação, os gestos concorrem para o processo de interação. Aliados, entonação e 

gestos, fazem uma pessoa assumir uma posição ativa com respeito a valores 

específicos, e essa posição é condicionada pelas próprias bases de sua existência 

social. 

Voloshinov (2009) indica aspectos da enunciação que iam além dos 

procedimentos de análise linguística da época, voltados para as unidades estruturais 

das línguas: fonética, morfologia e sintaxe. A palavra dirige-se ao interlocutor, uma vez 

que é a função da pessoa desse interlocutor, e sofre variações, caso se trate de uma 

pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia 

social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, 

cônjuge, etc.). 

A enunciação não existe fora da realidade vivida, pois o homem, que está 

inserido em uma psicologia de corpo social, produz atos de fala.  Assim, toda produção 

de discurso é sempre orientada para o outro, por isso não existe interlocutor abstrato. 

Além disso, um horizonte social próprio de cada época determina a criação ideológica, 

nesse sentido, a palavra carrega essa orientação em função do interlocutor. 

Segundo o autor, é importante ressaltar que a estrutura da enunciação, ou seja, 

a forma e o estilo, é determinada pela a situação social mais imediata e por seus 

participantes.  

 
4.2 Gêneros discursivos 
 
 

Em relação aos gêneros discursivos, as noções apresentadas por Voloshinov 

(2009) tiveram especial relevância no desenvolvimento dos pressupostos defendidos 

por Bakhtin (2003). Para aquele autor, os enunciados da vida cotidiana, determinados 

ou não, são fixados em gêneros aos quais correspondem. Esses gêneros são sociais, 

fundados na palavra viva e só adquirem forma e conteúdo em situações de uso da 

língua. 

Bakhtin (2003) considera que, para qualquer estudo linguístico ou filológico, é 

imprescindível entender a natureza do enunciado ou do gênero do discurso 
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considerando-se a inter-relação entre os gêneros primários e secundários, isso porque 

“a língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam” (p. 282). 

O autor elenca cinco particularidades dos enunciados: 

1. mudanças de locutor: “O enunciado não é uma unidade convencional, mas 

uma unidade real, estritamente delimitada pela   alternância   dos   sujeitos   falantes,   

e   que   termina   por   uma  transferência da palavra ao outro, por algo como uma 

‘deixa’ muda percebida pelo ouvinte, como sinal de que o locutor terminou” (p. 294); 

2. acabamento  (ou alternância dos  sujeitos  falantes vista do interior): 

percebido no tratamento exaustivo do objeto sentido: “o objeto é inesgotável, porém, 

quando se torna tema de um enunciado, recebe um acabamento relativo, desde o 

início ele estará dentro dos limites de um intuito definido pelo autor” (p. 300); no 

querer-dizer do locutor: o projeto discursivo  do  locutor  determina  a  escolha  do  

objeto  e  do gênero em que o enunciado será estruturado; e nas formas típicas de 

estruturação do gênero: “Para falar utilizamo-nos sempre de gêneros do discurso, em 

outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão  e 

relativamente estável de estruturação de um todo” (p. 301); 

3. expressividade do locutor: “enunciado absolutamente neutro é impossível. O 

estilo individual do enunciado se define acima de tudo por seus aspectos expressivos” 

(p. 308). “O sistema da língua possui as formas necessárias para manifestar a 

expressividade, mas na própria língua as unidades significantes precisam, por sua 

natureza, de expressividade, são neutras” (p. 315); 

4. enunciados alheios, os elos anteriores: “O objeto do discurso de um locutor, 

seja ele qual for, não é objeto de discurso pela primeira vez neste enunciado, e este 

locutor não é o primeiro a falar dele. O objeto, por assim dizer, já foi falado, 

controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras, é o lugar onde se cruzam, 

se encontram e se separam diferentes pontos de vista, visões de mundo, tendências” 

(p. 319). “O enunciado está ligado não só aos elos que o precedem, mas também aos 

que lhe sucedem na cadeia da comunicação verbal” (p. 320); 

5. relação com o interlocutor: “Cada um dos gêneros do discurso, em cada uma 

das áreas da comunicação verbal, tem sua concepção padrão do destinatário que o 

determina como gênero” (p. 321). 

Bakhtin (2003) volta-se para o estudo da linguagem baseado nas trocas verbais 

de sujeitos que se constituem na relação com a alteridade: esses sujeitos são 

“moldados” pelo seu próprio discurso e pelo discurso do outro, pois 
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[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 
fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 
alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e 
do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 
outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em 
última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 
ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 
extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o 
território comum do locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2003, p.113). 

 

Nessa direção, também o gênero está relacionado com a situação de uso da 

língua; o sujeito sempre busca no outro, a partir do outro, o gênero mais adequado à 

instância discursiva.   

As contribuições da teoria bakhtiniana de gêneros do discurso se fazem 

presentes na abordagem do que se fala, do que se escreve e do que se comunica, 

por meio dos diversos gêneros que circulam nas inúmeras esferas de comunicação 

social, entre elas, a esfera dos anúncios publicitários. Essa circulação tem se 

mostrado ampla, pois contempla o contato com variadas possibilidades de 

enunciados, enunciações e discursos em novas formas de linguagens, de suportes e 

de esferas. 

 

4.3 Linguagem verbo-visual  

 

O estudo de anúncios publicitários exige que se leve em consideração a 

linguagem verbo-visual, uma vez que, segundo Brait (2009a, p.44), o verbal e o visual 

têm de ser analisados juntos, “articulados num único enunciado, o que pode acontecer 

na arte ou fora dela, e que tem gradações, pendendo mais para o verbal ou mais para 

o visual”.  

Do ponto de vista da autora, o termo verbal é compreendido tanto em sua 

dimensão oral quanto em suas dimensões escrita e visual, abrangendo, assim, a 

estaticidade da pintura, da fotografia, do jornalismo impresso, e a dinamicidade do 

cinema, do audiovisual, do jornalismo televisivo. Charges, propagandas, capas de 

revistas, páginas de jornal, poemas articulados a desenhos, comunicação pela 

Internet e textos ficcionais fazem parte das produções de caráter verbo-visual que 

circulam em diferentes esferas sociais (BRAIT, 2009b). 

Puzzo (2012), apoiada em Bakhtin (2003), observa que as pessoas são 

responsáveis pelos próprios atos comunicativos, o que implica responder aos 
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enunciados precedentes e propor respostas aos que vêm a seguir. Esses anunciados 

responsivos não precisam ser, necessariamente, a palavra proferida. No caso de 

anúncios publicitários, por exemplo, a linguagem verbo-visual é importante, pois atrai 

a atenção das pessoas de forma mais efetiva. Especificamente, Puzzo (2012, p. 94) 

lembra que, para Bakhtin 

[...] a reação afetiva diante de um objeto e de sua imagem está sempre 
comprometida pela forma de percepção do objeto pelo sujeito 
contemplador, por isso, o objeto nunca aparece dado em sua 
objetividade completa. Isso quer dizer que ao mencionar um objeto e 
começar a falar sobre ele, o sujeito se apropria desse objeto e toma 
em relação a ele uma posição valorativa, uma orientação axiológica. 

 

Para Costa (2013), a percepção visual, de especial importância nas mais 

diferentes culturas, divide com a audição o posto de principal instrumento cognitivo do 

ser humano. Segundo a autora, a sociedade atual vem sendo, cada vez mais, povoada 

de imagens, o que torna urgente a retomada do olhar e o desenvolvimento da leitura 

de imagens. Num mundo globalizado, o universalismo da linguagem visual aparece 

como uma possibilidade de se alcançar um maior número de pessoas. Além desse 

universalismo, a linguagem visual é mais inclusiva, pois a capacidade de ver se 

desenvolve sem que se faça grande esforço para isso. 

 

4.4 Propaganda e publicidade 

 

Os anúncios publicitários estão presentes no dia a dia das pessoas; são 

veiculados em outdoors, revistas, jornais, televisão, cinema, Internet e até em 

panfletos entregues na rua, e muitas vezes são tão sutis que sequer se percebe se 

tratar de anúncios. Para fins deste estudo, é importante identificar as principais 

características desse gênero, que é rico em significados e passível de interpretações 

diversas. 

Sant’anna, Rocha e Garcia (2013, p. 59) esclarecem que o termo publicidade  

“deriva de público, do latim publicus, e designa a qualidade do que é público. Significa 

o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia”. Muitas pessoas confundem 

propaganda com publicidade, pois acreditam que sejam sinônimos, quando não o são. 

Segundo os autores, inicialmente, propaganda se referia à divulgação de doutrinas 

religiosas ou de princípios políticos de algum partido. Atualmente, refere-se à 
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divulgação de mensagem que busca influenciar opiniões ou obter adesão para uma 

ideia ou doutrina. Os objetivos podem ser políticos e não comerciais e podem ter duplo 

papel na sociedade: manter o status quo ou implantar mudanças sociais.  

Já a publicidade “serve para realizar as tarefas de comunicação de massa com 

economia, velocidade e volume maiores que os obtidos através de quaisquer outros 

meios” (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2013, p. 60). Para os autores, antes do rádio, 

o conceito de publicidade estava voltado para a arte de vender pela letra impressa, 

posteriormente, a ela foram relacionados novos conceitos. A publicidade passou a ser 

considerada como um meio de tornar conhecido um produto, um serviço ou uma 

marca. Os objetivos da publicidade são despertar nos consumidores o desejo pelo 

que foi anunciado, destacar aspectos que diferenciam um produto daquele dos 

concorrentes e aumentar o valor de um produto entre o público-alvo. Isso ocorre 

abertamente, sem encobrimento do nome e das intenções do anunciante, o qual paga 

para veicular um anúncio. 

Pinho (1990) observa que os anúncios publicitários podem se dividir em 

subtipos: produto, social, serviço, empresa de varejo, ideológico, político, eleitoral, 

governamental, institucional.  Geralmente, anúncios desses subtipos têm por objetivo 

convencer pessoas, promover uma marca, aumentar o faturamento de uma empresa 

e propagar ideias. 

Além da propagação de ideias e da divulgação de produtos e serviços, o 

anúncio publicitário influencia comportamentos e cria necessidades entre o público-

alvo, ou as faz aumentarem. Isso se dá em relação às necessidades sociais, ou seja, 

aquelas que envolvem, por exemplo, desejos de felicidade, de amor, de bem-estar e 

de popularidade. É possível, por exemplo, que o público-alvo passe a querer se 

aproximar de outros grupos sociais e acreditar que, se consumir determinado produto 

ou serviço, será aceito socialmente nesses grupos, ou pode passar a acreditar que 

consumindo determinado produto ou serviço alcançará um status social acima do seu 

atual.  

O bom anúncio baseia-se no conhecimento da natureza humana. Para atrair a 

atenção, é necessário saber captá-la, conhecer as reações, os instintos e sentimentos 

do ser humano, o que está intimamente relacionado à ação psicológica que os 

componentes de um anúncio podem exercer sobre o público. Sant’anna, Rocha e 

Garcia (2013) destacam algumas das ações pertinentes aos anúncios publicitários: 

- atrair a atenção (o anúncio deve ser visto); 
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- despertar o interesse (o anúncio deve ser lido); 

- criar a convicção (o anúncio deve ter credibilidade); 

- provocar uma resposta (o anúncio deve levar à ação); 

- fixar na memória (o que foi anunciado deve ser lembrado). 

Para Baudrillard (2002), o anúncio publicitário mobiliza valores de uma 

sociedade, com o intuito de levar o público-alvo a desejar o produto anunciado. Para 

ele, a imagem é muito importante para despertar esse desejo, uma vez que o 

 
[...] olhar é a presunção do contato, a imagem e sua leitura são 
presunção de posse. A publicidade assim não oferece nem uma 
satisfação alucinatória, nem uma mediação prática para o mundo: a 
atitude que suscita é a de veleidade enganada - empresa inacabada, 
ressurreição contínua, defecção contínua, auroras de objetos, auroras 
de desejos. Todo um rápido psicodrama se desenrola na leitura da 
imagem. Ela, em princípio, permite ao leitor assumir sua passividade 
e transformar-se em consumidor. De fato, a profusão de imagens é 
sempre usada para, ao mesmo tempo, elidir a conversão para o real, 
para alimentar sutilmente a culpabilidade por uma frustração contínua, 
para bloquear a consciência mediante uma satisfação de sonho 
(BAUDRILLARD, 2002, p. 186). 
 

Assim, a imagem, como elemento essencial para a construção de sentido nos 

anúncios publicitários, auxilia na interação entre os sujeitos da enunciação, 

provocando desejos que levem à associação da realização dos sonhos com o 

produto/serviço anunciado. A evocação da frustração advinda das necessidades 

sociais não é exclusiva da imagem, mas sim de uma construção discursiva de imagem 

e linguagem verbal que leva aos sonhos e provoca desejos. 

Além disso, todo anúncio publicitário tem um argumento central que é usado 

como forma de transmissão do tema da campanha publicitária, seja ela destinada a 

vender um produto ou conscientizar sobre um tema social. De acordo com Sant’anna, 

Rocha e Garcia (2013), o tema da campanha publicitária pode ser apresentado de 

maneira direta − por meio de texto racional, que fornece fatos, informa, descreve o 

produto ou problema, usa de argumentos básicos, positivos, sem rodeios − ou de 

maneira indireta − por meio de textos emotivos, que despertam curiosidade e dão 

ênfase aos efeitos do produto. 

 Quando o tema da campanha é trabalhado de maneira indireta, o profissional 

de propaganda pode utilizar os chamados apelos publicitários, um conjunto de 

estímulos capazes de motivar o consumidor, por meio da emoção ou da razão, a 

adquirir um produto, utilizar um serviço ou aceitar uma ideia.  
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4.5 Mídia transmitida e mídia requisitada 

  

 Para que uma mídia seja considerada de massa e financeiramente viável para 

anunciantes, é preciso existir um número mínimo de pessoas de uma população que 

utilize determinado meio para se comunicar (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2013). 

Nessa direção, é importante destacar a mídia transmitida e mídia requisitada, que, de 

acordo com Morris e Ogan (1996), podem ser definidas da seguinte forma: 

- mídia transmitida: o emissor da mensagem transmite para um grupo de 

receptores sem distinção, para uma audiência em massa. As pessoas que a compõem 

podem optar por acessá-la ou não, mas, no momento de contato com ela, ficam 

suscetíveis às mensagens do anunciante. A principal característica dessa mídia é o 

poder maior que o emissor tem sobre a decisão relacionada ao momento do acesso 

à mensagem; quem decide quando o público terá acesso à mensagem publicitária é 

o anunciante (ou a agência). Ao comprar uma revista ou um jornal, ao ligar a TV ou o 

rádio, as pessoas ainda não sabem quais são as mensagens que lhes serão 

transmitidas, isso é particularmente relevante no caso das mensagens publicitárias, 

que podem chamar a atenção se forem relevantes.  

- mídia requisitada: o receptor da mensagem é quem requisita ao emissor o 

acesso a ela. Nessa situação, a mensagem não é transmitida de forma massiva; ao 

contrário, é o indivíduo que procura assuntos e mensagens de seu interesse. Isso fica 

claro ao se considerar o acesso comum à Internet. Nessa situação, o poder de decisão 

sobre o momento de acesso à mensagem está nas mãos do receptor, que selecionará 

apenas aquilo que considera relevante. Na Internet, os anunciantes disponibilizam 

seus anúncios publicitários em um ambiente público, um servidor de informações, e o 

usuário, usando seu equipamento, seja ele notebook, computador, tablet ou 

smartphone, solicita o que deseja para esse servidor. Conforme a relevância daquilo 

que o usuário solicita com relação às mensagens reservadas no servidor, ele pode ser 

impactado pelos anúncios publicitários. 

 Nesse tipo de mídia, os possíveis consumidores que acessam a Internet, por 

meio de seus cliques, revelam o conteúdo publicitário preferido. Assim, fica mais fácil 

fazer a medição de audiência de uma campanha específica, o que não é possível no 

caso da mídia transmitida. Além disso, os consumidores acessam sites de busca, 

portais, mídias sociais, como o Youtube, e visualizam determinado anúncio, o que 

facilita a identificação da frequência com que esse anúncio é visto. Nesse contexto, 
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as pesquisas de audiência não são necessárias, como o são no contexto de anúncios 

veiculados na TV. No ambiente virtual, as respostas podem ser instantâneas, o que 

permite ao anunciante fazer eventuais ajustes. 

 

4.6 Composição dos anúncios publicitários 

 

 Na análise de anúncios publicitários, o ideal é fazer a leitura crítica, que permita 

identificar, nas entrelinhas, não só os aspectos verbo-visuais, mas também os 

aspectos gráficos, uma vez que eles produzem sentidos. É importante salientar que a 

composição artística de um anúncio publicitário não é uma simples estrutura básica 

que só intervém no início da obra. Sua ação desenvolve-se do princípio ao fim de um 

anúncio; qualquer alteração em relação aos elementos da imagem, tom ou cor e tudo 

que for agregado, eliminado ou omitido, supõe um reajuste completo: a composição 

começa no esforço das primeiras linhas e termina no toque final.  

 No que se refere às cores utilizadas em anúncios publicitários, sua seleção não 

é aleatória, elas servem a várias finalidades, como chamar a atenção, conferir mais 

realismo a objetos e cenas, estimular uma ação, embelezar a peça publicitária e torna-

la mais atrativa e compor uma atmosfera adequada que estimule sentimentos e 

sensações. Sant’anna, Rocha e Garcia (2013) fundamentados em Hepner, ressaltam 

que as cores são capazes de levar a associações com ideias e estados de espírito, 

como elencado a seguir: 

- vermelho: lembra fogo, calor, excitação, força; o fogo é importante para todas 

as coisas vivas, sem ele, o frio paralisaria tudo; sem o calor seria impossível qualquer 

movimento ou atividade; 

- rosa: suavidade, frescor, fragrância;  

- laranja: resultado da combinação das cores vermelho e amarelo; calor, ação, 

força, sabor; 

- marrom: riqueza, solidez, luxo, calma; 

- amarelo: claridade, esportividade, desenvoltura; é a cor do intelecto, mais da 

percepção do que da razão; se olhado fixamente, o amarelo perturba; 

- azul: intuição e faculdades mentais superiores; 

- azul-marinho: frio, formalismo, meditação; 

- azul-claro: frescor, fragilidade, juventude; 

-verde: cor do nitrogênio, o componente mais presente na atmosfera;  
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esperança, vida nova, energia, fertilidade, crescimento; 

- verde-escuro: doentio, barato; 

- verde-claro: refrescante, novo, arejado; 

- púrpura: dignidade, realeza, imponência, opulência; 

- cinza: maciez, docilidade, cautela; 

- branco: pureza, bondade, limpeza, castidade; 

- preto: mal, medo, superstição, destruição, força, mistério, suspense, frieza. 

 Conforme observam Sant’anna, Rocha e Garcia (2013), durante muito tempo, 

o anúncio publicitário foi considerado um simples elemento auxiliar de vendedores, 

que poderiam utilizá-lo para atingir o consumidor potencial e não identificável. 

Contudo, com a evolução das técnicas no campo da publicidade, adquiriu nova 

dimensão e passou a ser um componente capaz de influenciar e modificar hábitos de 

uma população, o que confere relevância social ao gênero anúncio publicitário e faz 

que seu estudo seja cada vez mais importante. 
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5 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

O corpus selecionado para análise é composto por anúncios publicitários 

comerciais que motivaram reclamações no CONAR. A escolha dos textos baseou-se 

em dois fatores: 1) as reclamações registradas sobre os anúncios deveriam mencionar 

aspectos relacionados ao discurso da violência e 2) os anúncios publicitários deveriam 

ser de marcas reconhecidas em seus campos de atuação. 

No processo de delimitação do corpus, três anúncios foram escolhidos, 

considerando-se três diferentes públicos-alvo: masculino, feminino e infantil. Assim, o 

anúncio “A cidade é uma selva. Seja um predador.”, da marca Jeep, veiculado em 

jornais, direciona-se ao público masculino; “Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.”, da 

Duloren, veiculado em revistas, direciona-se ao público feminino; e “Abuse do seu 

Nissin.”, veiculado em emissoras de TV e Internet, direciona-se ao público infantil. 

Segue apresentação detalhada dos anúncios publicitários selecionados. 

 

5.1 Anúncio publicitário da Jeep 

  

 O primeiro anúncio publicitário a ser analisado é da marca de automóveis Jeep. 

Criado pela fabricante americana Willys Overland, no início da Segunda Guerra 

Mundial, o automóvel original só recebeu o nome Jeep após muitos anos e essa 

denominação acabou por se tornar marca registrada. A partir de 1987, a Jeep passou 

a fazer parte do Grupo Chrysler, hoje FCA, sigla de Fiat Chrysler Automobiles. Os 

veículos Jeep são famosos por sua robustez e eficiência; nos modelos mais novos, 

chamam a atenção o conforto e a segurança, que despertam fascínio nos 

consumidores.  

No caso do anúncio selecionado para análise, sua circulação iniciou em 

setembro de 2012, nos jornais; ele  foi elaborado pela agência de publicidade Leo 

Burnett Tailor Made, uma agência internacional, com 83 anos de atuação em diversos 

países, incluindo o Brasil, onde funciona desde 1976.  

 A seguir, na Figura 3, tem-se o referido anúncio, que traz as imagens de dois 

automóveis pretos, os modelos Jeep Grand Cherokee e Jeep Compass, 

aparentemente estacionados, com prédios ao fundo e céu azul em que se tem as 

frases “A cidade é uma selva. Seja um predador.”. 

 



62 

 

Figura 3 – Anúncio da Jeep Original 

 

Fonte: Vrum – Estado de Minas. 

 

O CONAR recebeu reclamações segundo as quais o anúncio poderia estimular 

a agressividade, já que manda o motorista se transformar em um predador, o que 

remete a predadores que matam animais. Nesse sentido, o motorista poderia achar 

plausível matar no trânsito. Algumas reclamações mencionavam também que o 

anúncio trazia uma mensagem machista, por ser direcionado especificamente a 

homens. 

Em vista das solicitações, o CONAR abriu a seguinte representação: 

- Representação nº: 279/12, em recurso extraordinário 

- Autor(a): CONAR, mediante queixa de consumidor 

- Anunciante: Divena Chrysler 

- Agência: Leo Burnett 

- Relator(a): Conselheiros Rafael Davini, Fabrício Amorim e Arthur Amorim 

- Câmara: Sexta Câmara, Câmara Especial de Recursos e Plenário do  

 Conselho de Ética 

- Decisão: Alteração 

- Fundamentos: Artigo 1º, 3º, 6º, 33 e 50, letra "b" do Código e Anexo O 

- Resumo: Consumidor paulistano enviou e-mail ao CONAR reclamando de 

anúncio em jornal assinado por concessionária Chrysler, “A cidade é uma selva. Seja 

um predador”. Entende que ele poderia estimular incivilidade e comportamento 

agressivo no trânsito, o que desatende recomendação do Código Ético-publicitário. 

A agência de publicidade autora do anúncio enviou defesa ao CONAR, em seu 

nome e no do anunciante, negando a interpretação do consumidor. A agência 



63 

 

considerou que o título expressava a característica do veículo, um off-road. Alegou, 

ainda, que a exploração comercial e publicitária das características de um automóvel 

não estão necessariamente relacionadas ao comportamento do motorista. 

Em primeira instância, por unanimidade, o Conselho de Ética deliberou pelo 

arquivamento, atendendo sugestão do relator, que escreveu em seu voto que “não é 

razoável imaginar que motoristas, por conta do anúncio, passem a desrespeitar a 

sinalização de trânsito”. A direção do CONAR recorreu da decisão por considerar que 

o título do anúncio feria o princípio que constitui o cerne dos cuidados que devem ser 

tomados na comunicação comercial do segmento: a observação à segurança e a 

necessária prudência no trânsito. Este e outros argumentos convenceram o relator do 

recurso ordinário, que propôs a alteração do anúncio. Seu voto foi acolhido por 

maioria. O anunciante e a agência recorreram, remetendo a decisão para o Plenário 

do Conselho de Ética. 

Por maioria de votos, prevaleceu a recomendação de alteração. O autor do voto 

vencedor partilhou da ideia de que elementos criativos são fundamentais como 

expressão de direitos individuais e coletivos e como fomento à cultura e à educação, 

“entretanto”, escreveu em seu voto, “eles não justificam infração à preocupação 

central desse segmento publicitário: o uso responsável do veículo automotor”. Ele 

informou não ter conseguido encontrar em figuras de linguagem outra mensagem 

possível para a expressão “Seja um predador”, que não aquela de evocar um 

comportamento agressivo no motorista. Após o processo no CONAR, a Jeep 

modificou o anúncio, que passou a ser veiculado como explicitado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Anúncio da Jeep modificado 

 

Fonte: Vrum – Estado de Minas. 
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Como é possível notar, as frases “A cidade é uma selva. Seja um predador.” 

foram substituídas por “A melhor oportunidade para viver sua aventura”.  

 

5.2 Anúncio publicitário da Duloren  

 

A empresa Duloren é uma grife de moda íntima feminina brasileira que atua em 

mais de 10 países. No Brasil,  é a segunda maior fabricante de lingerie, atrás apenas 

da DeMillus. No que se refere a suas campanhas publicitárias, elas costumam ser 

ousadas e abordar temas polêmicos.  

Foi fundada em 1962, no Rio de Janeiro, por dois irmãos de ascendência 

libanesa, Marco e Samuel Argalji, que comercializavam ternos. Em um dado momento, 

eles decidiram mudar de ramo e focar na produção de peças íntimas femininas, assim, 

criaram a Duloren, cujo nome é uma homenagem à atriz italiana Sophia Loren. Com 

o passar dos anos, a empresa cresceu e ampliou sua linha de produtos, tornando-se 

uma das líderes do mercado brasileiro em seu segmento.  

Nos anos de 1990, a marca iniciou uma série de campanhas publicitárias que 

causaram polêmicas e discussões. Em 2000, passou por uma crise, consequência de 

um incêndio em uma de suas fábricas e de um desgastante conflito familiar, o que 

resultou em um prejuízo de R$ 5 milhões.  

A virada para sair dessa fase difícil começou no ano seguinte, quando Roni 

Argalji, filho do fundador, comprou a Duloren de uma irmã e seis primos, com quem 

havia disputado o comando após a morte de seu pai, em 1999. Os primeiros a 

sentirem os efeitos da nova administração foram os antigos executivos da empresa. 

Logo que assumiu o controle, Argalji eliminou seis diretorias e 20 gerências, e passou 

a comandar pessoalmente os departamentos de vendas, produção e criação. O  estilo 

de comunicação da marca sofreu mudanças radicais: em vez de mocinhas recatadas 

os anúncios passaram a veicular imagens de modelos voluptuosas em situações 

ousadas.  

O marketing agressivo da marca foi evidenciado em campanhas polêmicas, que 

chamaram a atenção e motivaram reclamações e discussões. A primeira dessas 

campanhas, de 1995, mostrava duas mulheres extremamente femininas, vestindo 

lingeries provocantes, em um jogo de sedução entre elas. Posteriormente, houve 

campanhas com Roberta Close, com Isabelita dos Patins e com dois homens se 

beijando, em que figurava o slogan “Você não imagina do que uma Duloren é capaz”.  
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Para fins deste estudo, foi selecionado o anúncio criado pela agência X-Tudo 

Comunicação (Figura 5), fundada em 2012, no Rio de Janeiro. Em pesquisa na 

Internet, é possível verificar que a agência está envolvida em problemas relacionados 

a um dos sócios e ao time de futebol Flamengo, seu cliente, em relação ao qual estão 

associadas reclamações de torcedores em virtude de divulgação de informações 

erradas sobre o time. O site da agência não está disponível.  

O referido anúncio começou a ser veiculado na mídia em março de 2012, pouco 

tempo após a operação de pacificação promovida pela polícia na favela da Rocinha, 

no Rio de Janeiro.  

A campanha tem como cenário uma laje e, ao fundo, a imagem de uma favela. 

Em primeiro plano, uma mulher negra está de lingerie, segurando um quepe; um 

pouco atrás, há um homem caído no chão com a expressão exausta; ele traja uma 

espécie de uniforme, que lembra a farda dos policiais cariocas, com a camisa aberta. 

No canto superior direito, no espaço em que está representado o céu, há a frase 

“Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.”.  

É importante salientar que a Duloren optou por ter uma moradora da favela da 

Rocinha posando para a foto do anúncio em vez de uma modelo profissional. Na parte 

inferior do anúncio, tem-se a identificação, idade e profissão da moradora. 

  

Figura 5 – Anúncio da Duloren 

 

Fonte: Falcão; Fantti (2012). 
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O CONAR recebeu diversas reclamações alegando que o anúncio 

desrespeitava o trabalho da polícia e a imagem feminina, além do que, expressava 

um posicionamento racista. 

Considerando as solicitações, o CONAR abriu a seguinte representação: 

- Representação nº: 75/12, em recurso ordinário 

- Autor(a): Grupo de consumidores 

- Anunciante: Duloren 

- Relator(a): Conselheiros Clementino Fraga Neto e Renata Garrido 

- Câmara: Terceira Câmara e Câmara Especial de Recursos 

- Decisão: Sustação 

- Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 6º, 19, 20 e 50, letra “c” do Código 

- Resumo: Numerosos consumidores questionaram anúncio em internet de 

marca de lingerie, pois para os consumidores, a imagem sugere desrespeito ao 

trabalho da polícia e à imagem feminina, além de expressar racismo. 

Na própria defesa, a Duloren discordou da interpretação, alegando que o 

anúncio expressava o reconhecimento da posição de destaque que a mulher 

conquistou na sociedade. 

Em primeira instância, o Conselho de Ética votou por unanimidade pela 

sustação, atendendo sugestão do relator, cujo texto do voto foi o seguinte: “O anúncio 

em tela é apenas mais uma incursão midiática da Duloren, dessa vez sem o brilho 

polêmico de algumas de suas peças de outros tempos, que a fizeram merecer o título 

irrefutável de campeã absoluta da apelação publicitária no Brasil”. Foi sugerido, ainda, 

divulgação pública da posição do CONAR, levando em conta a reincidência do 

comportamento do anunciante. 

A Duloren recorreu da decisão, alegando que é inerente à publicidade atrair a 

atenção dos consumidores sem desrespeitá-los, o que ocorreu em relação ao 

anúncio. A empresa também considerou que a mensagem veiculada era, na verdade,  

“Pode-se pacificar um morro, mas nem homem nem soldado nenhum é capaz de 

dominar uma mulher com lingerie Duloren”. 

Tais argumentos não convenceram o relator do recurso, que justificou assim 

seu posicionamento: “Existem muitas formas criativas de anunciar lingerie sem ferir 

as normas da boa propaganda. O anúncio aqui discutido tentou inovar e foi infeliz, 

pois vulgariza a mulher e banaliza o programa de pacificação das favelas, 

desrespeitando todas as partes envolvidas.”. Ele ratificou a recomendação de 
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sustação, aprovada por unanimidade. 

 

5.3 Anúncio publicitário da Nissin 

 

O terceiro anúncio analisado é do Miojo Lámen, produzido pela Nissin, empresa 

fundada em 1948, em Osaka, Japão, e presidida pelo hoje falecido Momofuku Ando, 

inventor do macarrão instantâneo, conhecido no Brasil como miojo.  

A empresa possui a patente do produto, considerado a mais importante 

invenção japonesa do século XX, mesmo em comparação com o karaokê e com o CD, 

também inventados pelos japoneses. No Brasil, a Nissin tornou-se popular por causa 

do macarrão instantâneo, que é barato, de preparo rápido e prático, constituindo-se, 

assim, como uma alternativa de alimentação para pessoas de baixa renda, com pouco 

conhecimento culinário. Em 1965, chegou ao Brasil, por meio da Miojo Alimentos, o 

primeiro produto, Miojo Macamen, que vinha acompanhado de sachês de tempero 

fornecidos pela Ajinomoto. 

O anúncio analisado foi elaborado pela agência publicitária Dentsu Brasil.  A 

Dentsu é uma das maiores agências de publicidade japonesas e possui 92 escritórios 

fora do Japão. O escritório brasileiro é a agência Dentsu Brasil, fundada em junho de 

2004, em São Paulo, inicialmente em parceria com a agência DPZ, depois, a partir de 

2009, tornou-se independente.  

Criado para ser exibido em televisão e nas mídias sociais, o anúncio, 

denominado “Abuse do seu Nissin”, é composto por um vídeo de 31 segundos 

(Fotogramas 1 a 44), que começou a ser veiculado em setembro de 20181. Nele, o 

produto Miojo Lámen é retratado como um personagem de desenho animado que 

lembra o Bob Esponja e aparece interagindo tanto com outros personagens de 

desenho animado quanto com atores reais. Durante o vídeo, o Miojo Lámen passa 

por diversas situações que remetem à violência, mas em todas ele demonstra sentir 

prazer. Tais situações são intercaladas com imagens de pratos feitos com Miojo 

Lámen. 

Seguem os Fotogramas 1 a 44 e as transcrições das falas dos personagens.  

 

 

 

 
1 O vídeo está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d8b5z8RKjIE>.  

https://www.youtube.com/watch?v=d8b5z8RKjIE
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Fotograma 1 – Abuse do seu Nissin − Lamenzinho 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Eu sou o Lamenzinho. 
 

Fotograma 2 – Abuse do seu Nissin − Senhora 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 3 – Abuse do seu Nissin − Quebra 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Ah, ah, ah, ah, ah... 
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Fotograma 4 – Abuse do seu Nissin − Soco 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Que gostoso! 
 
 

Fotograma 5 – Abuse do seu Nissin – Entrando na panela 1 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 6 – Abuse do seu Nissin – Entrando na panela 2 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Obrigado por me tratarem desse jeito tão carinhoso. 
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Fotograma 7 – Abuse do seu Nissin – Água fervente 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Vamos em frente. 
 
 

Fotograma 8 – Abuse do seu Nissin – Jantar 1 

 
Fonte: Youtube. 

 

Mulher: Chega! Assim não dá! 
 

Fotograma 9 – Abuse do seu Nissin – Jantar 2 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 10 – Abuse do seu Nissin – Jantar 3 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 11 – Abuse do seu Nissin – Jogando prato 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 12 – Abuse do seu Nissin − Feijão 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Isso é tão bom! 
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Fotograma 13 – Abuse do seu Nissin – Miojo Lámen e feijão 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 14 – Abuse do seu Nissin – Jason 

 
Fonte: Youtube. 

 
 

Fotograma 15 – Abuse do seu Nissin – Serra elétrica 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 16 – Abuse do seu Nissin – Corte Miojo Lámen 1 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Mais forte! 
 

Fotograma 17 – Abuse do seu Nissin – Corte Miojo Lámen 2 

 
Fonte: Youtube. 

 
 

Fotograma 18 – Abuse do seu Nissin – Miojo Lámen com salsicha 

 
Fonte: Youtube. 



74 

 

Fotograma 19 – Abuse do seu Nissin – Ursinho 1 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 20 – Abuse do seu Nissin – Ursinho 2 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 21 – Abuse do seu Nissin – Ursinho 3 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 22 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 1 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 23 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 2 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 24 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 3 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 25 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 4 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 26 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 5 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 27 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 6 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 28 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 7 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 29 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche 8 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Por que não pensei nisso antes? 
 

Fotograma 30 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche real 1 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 31 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche real 2 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 32 – Abuse do seu Nissin – Sanduíche real 3 

 
Fonte: Youtube. 

 
 

Fotograma 33 – Abuse do seu Nissin – Cenas Miojo Lámen 1 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 34 – Abuse do seu Nissin – Cenas Miojo Lámen 2 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 35 – Abuse do seu Nissin – Cenas Miojo Lámen 3 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 36 – Abuse do seu Nissin – Pratos Miojo Lámen 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 37 – Abuse do seu Nissin – Óleo quente 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 38 – Abuse do seu Nissin – Abuse do seu Nissin 1 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Abuse do seu Nissin! 
 

Fotograma 39 – Abuse do seu Nissin – Abuse do seu Nissin 2

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 40 – Abuse do seu Nissin – Nissin Lámen 

 
Fonte: Youtube. 

 

Lamenzinho: Nissin Lámen. 
 

Fotograma 41 – Abuse do seu Nissin – Jogo de futebol 1 

 
Fonte: Youtube. 

 
Fotograma 42 – Abuse do seu Nissin – Jogo de futebol 2 

 
Fonte: Youtube. 
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Fotograma 43 – Abuse do seu Nissin – Jogo de futebol 3 

 
Fonte: Youtube. 

 
 

Fotograma 44 – Abuse do seu Nissin − Nissin 

 
Fonte: Youtube. 

 

Tendo em vista as reclamações recebidas em relação ao anúncio inserir a 

violência no universo infantil, o CONAR abriu a seguinte representação: 

Mês/Ano Julgamento: Novembro/2018 

- Representação nº: 251/18 

- Autor(a): Grupo de consumidores 

- Anunciante: Nissin 

- Agência: Dentsu Brasil 

- Relator(a): Conselheira Ana Carolina Pescarmona 

- Câmara: Segunda Câmara 

- Decisão: Advertência 
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- Fundamentos: Artigos 1º, 3º, 6º, 26, 37 e 50, letra "a", do Código  

- Resumo: Consumidores de São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), 

Ribeirão das Neves (MG), Cuiabá (MT) e Porto Alegre (RS), num total de oito queixas, 

reclamaram ao CONAR sobre anúncio em TV e internet no qual um boneco animado 

representando o produto, um Miojo Lámen, é quebrado com as mãos e jogado na 

água fervente, entre outras cenas do gênero, com o apelo violento. Os consumidores 

temem que o filme possa constituir apelo à violência no universo infantil, pois utiliza 

elementos infantis.  

 A Nissin se defendeu alegando que o vídeo procurava mostrar a versatilidade 

do alimento, fazendo-o de forma bem-humorada. A defesa informou que o anúncio 

havia sido retirado de exibição e que não voltaria a ser programado. A agência Dentsu 

Brasil, por sua vez, alegou, entre outros argumentos, que o produto não se destinava 

ao público infantil. 

A relatora da representação informou não acreditar que o filme pudesse incitar 

comportamentos violentos, porém compartilhou da preocupação manifestada pelos 

consumidores, destacando os vários elementos do universo infantil utilizados no filme. 

Ela assinalou, ainda, a aparente falta de cuidado com a programação de mídia da 

campanha, por isso sugeriu, pelo que foi acompanhada por maioria de votos, 

advertência tanto à Nissin quanto à agência. 
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6 ANÁLISE DO CORPUS  

 

Neste capítulo, procede-se às análises textual e linguística, discursiva e de 

práticas sociais dos anúncios publicitários da Jeep, da Duloren e da Nissin, 

apresentados no capítulo anterior.  

 

6.1  Anúncio da Jeep  

6.1.1 Análise textual e linguística  

 

O primeiro anúncio a ser analisado, de acordo com os pressupostos teórico-

metodológicos da ACD, é o da Jeep. As categorias definidas para essa análise são 

polidez, ethos, significados das palavras e figuras de linguagem. 

Uma perspectiva mais crítica de análise, sobre a estrutura de texto, precisa 

levar em consideração a teoria das faces e a polidez. No referido anúncio publicitário, 

os enunciados “A cidade é uma selva.” e “Seja um predador.” podem ser analisados 

tendo-se em vista o ato ameaçador da face negativa do ouvinte, a polidez positiva e a 

indiretividade. 

Em “Seja um predador.” tem-se um ato ameaçador da face negativa do ouvinte, 

ou seja, um ato que demarca uma ação futura dele. Tal ato, quando proferido, 

pressiona o ouvinte a acatá-lo ou não. Nesse caso, trata-se de uma ordem, pois o 

falante quer que o ouvinte seja um predador. Com base nessa ideia, aliada à 

linguagem verbo-visual, que no anúncio compreende os carros da marca Jeep, pode-

se dizer que ser um predador é o mesmo que possuir um automóvel Jeep.  

No que se refere à polidez positiva, os enunciados demonstram um interesse 

em relação ao ouvinte e buscam concordância sobre a cidade ser considerada uma 

selva. O interesse é retratado como uma preocupação quando a selva é mencionada, 

já que, no senso comum, trata-se de um ambiente perigoso, que abriga animais 

predadores, violentos, e presas fáceis. O enunciado “Seja um predador.” busca a 

concordância quando dá a ordem para que o motorista seja um predador, isto é, que 

ele adquira o veículo Jeep; subentende-se que, dessa forma, ele não será uma presa. 

Se o motorista concordar que a cidade é uma selva, comprará o automóvel para ser 

um predador.  

No ato ameaçador de face de forma indireta, ou seja, a indiretividade, estão as 

metáforas, por meio das quais se procede à comparação entre cidade e selva, 
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motorista e predador. É possível observar também a ambiguidade, pois a palavra 

“predador” pode ter mais de um sentido, todos ligados à violência; predador pode ser, 

na natureza, o animal que caça a presa que lhe servirá de alimento, ou pode ser 

aquele que destrói, aniquila e devasta.  

Em relação ao ethos, a imagem do locutor construída com base nos sinais 

dados por ele na incorporação textual e ativada pelo interlocutor na compreensão do 

texto, no anúncio em tela, o texto verbal constrói sentido com o não verbal, resultando 

no ethos do locutor.  Assim, esse anúncio revela um ethos de atitude agressiva, 

vinculado às representações de uma pessoa que deixa sua humanidade e 

racionalidade de lado e se transforma em um animal, um predador ou um destruidor. 

A imagem que o locutor constrói de si, materializa-se no discurso da violência, com 

declaração explícita de estímulo a atos agressivos de um predador. Assim, tenta 

conquistar a adesão de consumidores que tenham essa mesma ideia de violência. 

A análise do significado das palavras do anúncio baseia-se nas palavras-

chaves “cidade”, “selva” e “predador”. As palavras apresentam significados culturais, 

por isso podem ser variáveis. No anúncio, o termo “cidade” pode significar uma grande 

área povoada, com prédios e residências, onde ocorrem as atividades econômicas. 

Pode significar também um local fora da área rural, em oposição ao campo (onde se 

pratica agricultura e pecuária, por exemplo). A palavra “selva” pode significar floresta, 

mata ou ambiente em que se travam disputas acirradas (como no mundo dos 

negócios). Já a palavra “predador” remete a um animal que destrói com violência outro 

para se alimentar ou a um indivíduo que destrói aquilo do que se utiliza.  

Na categoria figuras de linguagem, esse anúncio apresenta metáforas 

imagéticas. As metáforas são figuras relacionadas com a estrutura do pensamento e 

as imagéticas se referem às imagens mentais convencionais, imagens concretas que 

dão sentido a outras imagens, também concretas. Em “A cidade é uma selva.”, o 

domínio-fonte é a imagem visual da selva. Em “Seja um predador.”, o domínio-fonte é 

a imagem de um animal ou de um homem violento, em vez de um motorista comum, 

pacato, que segue as regras de trânsito.   

 

6.1.2 Análise discursiva 

 

A interdiscursividade trata dos diferentes discursos presentes em um texto, de 

diferentes perspectivas de mundo. Os discursos projetam variadas possibilidades de 
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realidades, de acordo com as relações que as pessoas estabelecem com o mundo e 

com outras pessoas. O anúncio da Jeep apresenta três discursos, identificados, neste 

trabalho, como discurso comercial Jeep, discurso machista e discurso da violência.  

O discurso comercial Jeep tem como objetivo vender automóveis. Dessa forma, 

o anúncio busca convencer o interlocutor de que a cidade é um local perigoso, o que 

é legitimado pela palavra “selva”. Além disso, ao ordenar que o interlocutor seja um 

predador, o discurso comercial Jeep tenta estimular o desejo de compra. A aquisição 

desse bem fará que o possível comprador se sinta imponente e seguro perante os 

demais, e a empresa, por sua vez, atingirá suas metas de venda e de lucro. 

O segundo discurso articulado nesse anúncio é o discurso machista. Pode-se 

notar que o anúncio é voltado aos homens. No enunciado “Seja um predador.”, fica 

evidente que os automóveis da Jeep não são feitos para serem adquiridos por donas 

de casa, estudantes, empresárias, profissionais liberais e por outras mulheres que 

exercem funções variadas na sociedade. Pode-se perceber que a ausência de um 

discurso voltado às mulheres também é interdiscursividade, pois a palavra “predador” 

remete ao homem destruidor, caçador que, no passado, precisava matar a presa para 

prover alimentação para sua família. Assim, esse anúncio não é voltado para as 

mulheres. O homem que mora na “cidade”, ou seja, o homem público-alvo do anúncio, 

obtém seu alimento por meio de compra, de acordo com o sistema monetário vigente.  

O terceiro discurso articulado, discurso da violência, complementa os dois 

anteriores. Ele fica evidente no enunciado “A cidade é uma selva.”, pois a selva é cheia 

de perigos, de seres violentos, de predadores e de presas. No referido enunciado, 

além de predador ser o animal que destrói outro para se alimentar, também é o 

indivíduo que destrói o que utiliza, que deixa de ser racional e passa a ser violento, 

agindo por meio de atitudes agressivas. Nesse sentido, a Jeep estimula que, antes de 

se tornar presa, o motorista seja predador. No contexto do trânsito das grandes 

cidades, o predador pode ser o motorista que não respeita as regras e leis de trânsito, 

que provoca acidentes, que mata o pedestre ou outro motorista de forma intencional.  

Sobre a intertextualidade, apresentam-se, a seguir, algumas possibilidades de 

textos identificados como constituintes do anúncio da Jeep. Tais textos são anteriores 

ao anúncio analisado, ou seja, são fragmentos de outros textos nele presentes. Na 

análise da intertextualidade, deve-se considerar a pressuposição, ou seja, 

proposições que são tomadas por quem produziu o texto como já estabelecidas ou 

dadas. Essas proposições podem ser identificadas por meio de pistas que estão na 
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organização de superfície do texto. A intertextualidade no anúncio da JEEP é implícita, 

presume que o leitor conheça a fonte, de modo a entender o texto atual.  

Assim, quanto ao primeiro enunciado do anúncio em tela, “A cidade é uma 

selva”, tem-se que, no contexto do Brasil, é comum que cidades populosas e com forte 

vocação econômica, denominadas “cidades grandes”, sejam chamadas de selva de 

pedra. Entre 1972 e 1973, a novela intitulada Selva de Pedra foi exibida pela Rede 

Globo. Seu grande sucesso contribuiu para que ocorresse a ligação do termo “selva” 

à ideia de cidade grande. Isso não quer dizer que esse termo tenha surgido com a 

novela, mas foi muito difundido a partir de sua emissão. Escrita por Janete Clair e 

dirigida por Daniel Filho, a novela teve 243 episódios de 60 minutos cada. Entre agosto 

e novembro de 1975, foi reprisada pela primeira vez, em 78 capítulos; em 1986, foi 

exibido um remake, cujas imagens de abertura estão nos Fotogramas 45 e 46, 

adiante.  

No Brasil, como em outras partes do mundo, as pessoas são facilmente 

influenciadas pelo que assistem em programas de entretenimento, como as novelas 

que, até há alguns anos eram unanimidade de audiência entre os brasileiros. O 

surgimento de opções, como séries e filmes disponíveis na TV paga e na Internet, 

vem diminuindo o número de telespectadores das novelas, ainda assim, muitos 

termos ou falas de personagens passam a ser utilizados pelas pessoas no dia a dia. 

Dessa forma, o anúncio da Jeep apresenta intertextualidade com a novela citada, não 

só pelo textual, mas também pelo verbo-visual, que revela essa conexão: no anúncio, 

ao fundo, são retratados diversos prédios, e na abertura do remake da novela, de 

1986, há somente prédios, com alguns rostos de personagens projetados em suas 

fachadas.  

 

Fotograma 45 – Abertura da novela Selva de Pedra (1986) 

 
Fonte: Youtube. 



88 

 

Fotograma 46 – Abertura da novela Selva de Pedra (1986) 

 
Fonte: Youtube. 

 

No que se refere ao segundo enunciado, “Seja um predador.”, a 

intertextualidade é estabelecida com filmes de ficção cujo personagem principal é um 

dos predadores mais conhecidos do cinema: O Predador (1987), O Predador 2 – A 

caçada continua (1990), Alien vs. Predador (2004), Alien vs. Predador 2 (2007) e 

Predadores (2010).  

Nessas produções, o Predador (Figura 6) é um alienígena de raça bem 

desenvolvida tecnologicamente, chamada Yautja, que possui equipamentos militares 

e conhecimento suficiente para realizar viagens interestelares. Ele tem cerca de dois 

metros de altura, boca com mandíbulas que remetem a um inseto gigante e corpo 

humanoide musculoso. Além de forte, é inteligente e se cura rapidamente de 

ferimentos não letais. Essa raça alienígena viaja para outros planetas em busca de 

novas criaturas desafiadoras para suas caçadas, por isso faz viagens à Terra. Ao 

derrotar uma nova criatura em uma caçada, guarda um troféu, que pode ser o crânio 

da caça ou uma arma utilizada por ela. Ser derrotado em uma caçada é motivo de 

desonra para o Predador. Caso não morra imediatamente, em decorrência do 

combate, o mais comum é cometer suicídio, normalmente detonando um explosivo, 

que elimina qualquer evidência de sua presença no planeta. Nos games, jogos 

eletrônicos, e em action figures, bonecos de personagens, o Predador é chamado de 

Predator Jungle Hunter – Predador Caçador da Selva.  

 

 

 

 



89 

 

Figura 6 – Imagem do personagem Predador 

 
Fonte: Guerrero (2018). 

 

Por fim, em relação à intertextualidade, é difícil não recorrer, por meio do 

mecanismo cognitivo dos modelos mentais, às experiências de mundo que retratam a 

realidade, como a violência no trânsito. Assim, um texto relevante para a constituição 

da intertextualidade nesse anúncio é a notícia a seguir (Figura 7), que se refere 

justamente ao que é apresentado no anúncio: a cidade é uma selva, violenta. 

 

Figura 7 – Notícia sobre mortes no trânsito 
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Fonte: Portal R7 (2012). 
 

 

Nota-se que, para impulsionar as vendas de seus veículos, a Jeep considera a 

“Selva de Pedra”, o “Predador” e o trânsito violento das grandes cidades.  

Ao passar às cadeias intertextuais, é possível observar que, mesmo com vasta 

diversidade de textos que circulam em nossa sociedade, as cadeias intertextuais dos 

anúncios publicitários são bem limitadas, pois estão relacionadas às formas 

particulares de articulação das instituições e práticas sociais. Geralmente, são 

encontradas em forma de entrevista com a marca ou com modelos que participaram 

de campanha publicitária, o que também está ligado à divulgação do anúncio. Podem 

também ser comentadas em colunas sociais. Nesse caso, a transformação do anúncio 

apresenta-se em forma de notícia, pela polêmica gerada. As demais notícias 

encontradas na Internet sobre o anúncio da Jeep seguem a linha da notícia a seguir 

(Figura 8), que apresenta a polêmica e traz comentário sobre avaliação do anúncio 

pelo CONAR.  
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Figura 8 – Notícia sobre posicionamento do CONAR em relação ao anúncio da Jeep 
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Fonte: Simon (2012). 

 

 

6.1.3 Análise da prática social  

 

Para se proceder à análise da prática social, faz-se necessário apresentar o 

contexto social relacionado aos participantes do anúncio e suas posições sociais, a 

instituição e seu mecanismo de controle e reprodução, o momento histórico e a 

relação com a sociedade. O contexto, fundamental para a ACD, diz respeito aos 

mundos físico, social e organizacional, que interagem com o texto e resultam no 

discurso (GODOI, 2006).  

Nesta tese, o contexto é confirmado por meio de notícias e de outros textos 

relacionados ao período de veiculação do anúncio publicitário em exame, já que esses 

textos ficam disponíveis para consulta e, mediante os fatos neles relatados, pode-se 

ampliar a visão sobre a realidade em um dado momento.  

Para contextualizar o anúncio publicitário da Jeep, deve-se observar a violência 

no trânsito no Brasil em 2012, ano da veiculação do referido anúncio. Para tanto, 

utiliza-se o Mapa da Violência 2014, desenvolvido por Waiselfisz (2014), que 

apresenta o levantamento do número de óbitos ocasionados por acidentes de trânsito. 

Esse levantamento é realizado por meio do registro de mortes, que, de acordo com a 

Lei nº 6.015, de 31/12/1973, com alterações da Lei nº 6.216, de 30/06/1975, deve 

indicar, nas certidões de óbito, causa da morte, sexo, naturalidade, local de residência, 

profissão, local da ocorrência da morte, entre outras informações.  

De acordo com o Mapa da Violência (2014), em 1996, o Ministério da Saúde 

alterou a caracterização das vítimas em casos de mortalidade em acidentes de 
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trânsito. Assim, de acordo com os capítulos do CID 10, que é a Classificação 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, as classificações 

para essas mortes vão de V01 a V89, como elencado a seguir: 

 

V01 – V09 – Pedestre traumatizado em um acidente de transporte; 

V10 – V19 – Ciclista traumatizado em um acidente de transporte; 

V20 – V39 – Motociclista e ocupante de triciclo motorizado traumatizados em 

um acidente de transporte; 

V40 – V49 – Ocupante de automóvel traumatizado em acidente de transporte; 

V50 – V69 – Ocupante de um veículo de transporte de carga traumatizado em 

um acidente de transporte; 

V70 – V79 – Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de 

transporte. 

V80 – V89 – Acidente de trânsito não especificado.  

 

Em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro foi aprovado por meio da Lei nº 9.503, 

que implementou alterações com o objetivo de conter o surto de altos índices de 

acidentes de trânsito violentos, em ascensão desde o início da década de 1990. Essa 

lei teve impacto significativo na diminuição de acidentes até 2000, em virtude do seu 

rigor e das campanhas de conscientização.  

No Gráfico 1, a seguir, é possível observar que, de 1992 a 1997, foi registrado 

aumento no número de óbitos. De 1997 a 2000, houve retração. Nos anos 

subsequentes, as quedas foram menores. Já em 2004, os números retornaram ao 

patamar de 1997 e continuaram aumentando. De 2010 a 2012, os números cresceram 

mais. Ressalta-se que o anúncio da Jeep é de 2012, ou seja, quando se chegou ao 

maior número de óbitos registrados por violência no trânsito desde 1992, início da 

coleta de dados. 
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Gráfico 1 - Número e taxas de óbitos 

 

 
Fonte: Waiselfisz (2014, p.79). 

  

Um país ou uma área cuja população possui poucos automóveis, obviamente 

apresentará taxas de acidentes inferiores às de outro país com grande número de 

automóveis. Isso não significa que aqueles dirijam melhor ou que suas estradas, ruas 

ou rodovias tenham melhores condições de tráfego. O número de automóveis e de 

motocicletas no Brasil cresceu muito de 1998 a 2012.  

O Mapa da Violência 2014 apresenta também informações pertinentes à 

evolução na frota de veículos, relacionada ao número e à taxa de vítimas (Tabela 1), 

o que tem relevância na análise do anúncio publicitário da Jeep. 

 

Tabela 1 – Frota de veículos e número vítimas (1998-2012) 

 
Fonte: Waiselfisz (2014, p. 105). 

  

O aumento da frota de veículos é corroborado por meio de notícias, como a 
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apresentada a seguir (Figura 9), sobre o aumento das vendas de veículos em 2012. 

Na época, o governo promoveu incentivos voltados às empresas e fábricas nacionais, 

pois as estrangeiras eram vistas como fortes concorrentes.  

 
Figura 9 – Notícia sobre recorde de vendas de veículos 
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Fonte: Auto Esporte (2013). 

 

 

 As informações veiculadas no Mapa da Violência 2014 e na notícia apresentada 

anteriormente trazem aspectos dos contextos sociais e econômicos de 2012, período 

em que foi observado grande índice de violência no trânsito e situação econômica 

favorável para a venda de automóveis. Mesmo com o incentivo para as empresas 

nacionais, as empresas estrangeiras, como a Jeep, que na época não tinha fábrica 

instalada no país, implantada somente após três anos em Pernambuco, aproveitaram 

o bom momento de vendas e realizaram campanhas publicitárias consideradas de 



97 

 

marketing “agressivo” para conquistar mais compradores.  

 Além do contexto social, em que houve aumento na violência no trânsito, e do 

contexto econômico, favorável para vendas de automóveis, é importante destacar o 

contexto cultural. O anúncio da Jeep, que não foi recebido de forma positiva pelo 

público, motivou reclamações no CONAR relacionadas ao estímulo da agressividade. 

No entanto, em 2012, esse anúncio não foi o único a ser alvo de denúncias, o que 

indica que o consumidor assumia um posicionamento mais crítico e consciente, e se 

mostrava disposto a fazer reclamações. Ao ler a notícia a seguir (Figura 10), pode-se 

refletir acerca do perfil daquele consumidor, que passou utilizar as redes sociais como 

um canal para expressar suas insatisfações.  

 

 

Figura 10 - Notícia sobre anúncios polêmicos que levam ao questionamento dos limites da 
propaganda 
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Fonte: UOL Economia (2012). 
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 Mesmo em um contexto com altos índices de violência no trânsito, a Jeep optou 

por adotar um discurso de violência em seu anúncio publicitário; esse discurso é o que 

sobressai nas lutas pela hegemonia. Ao veicular esse discurso, a empresa 

demonstrou não se importar com o fato de que, ao seduzir o comprador para adquirir 

um automóvel da marca, estava instigando-o a se tornar violento no trânsito e a, 

eventualmente, fazer parte dos índices de violência.  

 No anúncio analisado, a ideologia defendida pela Jeep é a de que a venda deve 

ser realizada a qualquer custo, inclusive se aproveitando do contexto violento. A 

premissa é de que a violência existe mesmo e não há forma de mudar isso. Como a 

cidade é uma selva, em que as pessoas agem como predadores, tem-se, nas 

entrelinhas, que é melhor optar por um veículo que  faça do motorista um predador, 

um destruidor, e do outro a presa, a vítima, que passará a compor o índice de óbitos 

relacionados ao trânsito.  

 É relevante considerar que existem muitas pessoas envolvidas na elaboração 

de um anúncio publicitário. A empresa que deseja anunciar contrata uma agência 

publicitária para fazer pesquisas de mercado, proceder ao levantamento sobre o perfil 

de clientes de determinado produto, apresentar possibilidades de anúncios. Isso 

requer uma série de profissionais de diferentes áreas, todos concordantes com a 

mesma ideia a ser veiculada, no caso da Jeep, a ideia de comportamento violento no 

trânsito, que é parte da ideologia da empresa. 

 A ideologia da Jeep desconsidera o contexto social, os índices de óbitos no 

trânsito. Esse poder de mascarar uma situação está relacionado à luta de classes 

entre o público-alvo do anúncio, que tem poder aquisitivo relativamente alto, já que 

seus automóveis são caros se comparados a veículos populares, e as pessoas que 

não têm condições financeiras para adquirir um automóvel da Jeep; assim, aqueles 

se tornam predadores, não presas.  

 Ao se considerar os modos gerais de operação da ideologia (THOMPSON, 

1995), pode-se identificar no anúncio analisado que, segundo o modo de legitimação, 

é justo, legítimo e digno de apoio ser o motorista predador, pois ninguém, em sã 

consciência, quer ser a presa, a vítima. Desse modo, a estratégia de construção 

simbólica utilizada é a racionalização, baseada no fundamento de que o trânsito é 

violento por natureza, por isso não há nada a fazer, a não ser participar da violência. 

 A dissimulação no anúncio consiste em minimizar a violência no trânsito, de 

forma a desviar a atenção do eventual comprador para a oportunidade de adquirir um 
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automóvel robusto e seguro. A estratégia de deslocamento recontextualiza os termos 

“selva” e “predador”, atribuindo-lhes conotação positiva. Em relação ao tropo, o 

anúncio faz uso figurativo da linguagem para amenizar a relação conflituosa entre 

violência no trânsito e vendas de mais automóveis, que resulta no aumento da frota 

de veículos e, consequentemente, em um maior número de acidentes.  

 No anúncio, a unificação constrói a identidade coletiva, propiciando a unidade 

entre indivíduos, nesse caso, os predadores que se fazem presentes no trânsito. Em 

outras palavras, a estratégia da simbolização constrói o símbolo de identificação 

coletiva dos proprietários de automóvel Jeep como predadores.  

A fragmentação segmenta os motoristas em dois grupos: o grupo dos 

predadores e o das presas. A estratégia do expurgo, por sua vez, está relacionada ao 

grupo das presas, ou seja, motoristas que não possuem automóveis da Jeep, os quais 

devem ser vistos como o inimigo a ser combatido.  

A reificação mostra que a violência no trânsito é permanente e que se trata de 

uma situação natural, porém, a violência é transitória. Os índices apresentados 

anteriormente (Tabela 1) revelam que a legislação mais rigorosa e campanhas de 

conscientização podem levar à diminuição da violência. A estratégia da naturalização 

presente no anúncio reforça que a violência no trânsito é natural e independente da 

ação das pessoas.  

Apesar da ideologia que permeia a ação publicitária da Jeep, é importante 

enfatizar a perspectiva de mudança social. A mudança pode causar pequenas 

alterações na estrutura da sociedade ou mesmo mudanças de ordem econômica, 

política e social. 

O grupo de empresas do ramo automobilístico é um grupo dominante, que 

exerce poder em relação aos meios de comunicação, ou seja, têm condições 

financeiras para controlar os discursos de seus anúncios publicitários. A ideologia da 

Jeep beneficia esse grupo, que já detém o poder, e que assim se mantém até que 

essa ideologia seja contestada. Nesse caso, a mudança ocorreu pela ação de uma 

pessoa que considerou o anúncio de forma crítica e ética e foi capaz de se colocar 

contra a ideologia da marca por meio de reclamação no CONAR relacionada ao 

conteúdo do anúncio, argumentando que ele poderia estimular o comportamento 

agressivo dos motoristas no trânsito.  

Apesar de ser apenas um reclamante acerca do uso consciente da linguagem, 

seu posicionamento foi decisivo para promover a mudança de perspectiva da 
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empresa, que teve de alterar o enunciado inicial “A cidade é uma selva. Seja um 

predador.” para “A melhor oportunidade para viver sua aventura.”.  

Em 2012, no Brasil e no mundo, consumidores que registraram reclamações 

sobre anúncios publicitários considerados polêmicos foram responsáveis por 

mudanças em campanhas publicitárias e até mesmo pela suspensão delas.  

 

6.2. Anúncio da Duloren 

6.2.1 Análise textual e linguística 

 

O segundo anúncio a ser analisado é da Duloren e, assim como o anterior, a 

análise segue os pressupostos teórico-metodológicos da ACD. As categorias definidas 

para a análise textual e linguística, como mencionado anteriormente, são polidez, 

ethos, significados das palavras e figuras de linguagem. 

A perspectiva de análise, na estrutura de texto, considera a teoria das faces e 

a polidez. No anúncio publicitário da Duloren, os enunciados “Pacificar foi fácil. Quero 

ver dominar.” podem ser analisados em vista do ato ameaçador da face positiva do 

ouvinte, da polidez negativa e da indiretividade. 

 No que se refere ao ato ameaçador da face positiva do ouvinte, ou seja, o ato 

que revela da parte do falante avaliação negativa de algum aspecto da face positiva 

do ouvinte, existem expressões de desaprovação, crítica, desprezo e ridicularização 

nos enunciados “Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.”. O falante indica que não gosta 

do ouvinte ou de uma ação realizada por ele. Nesse caso, minimiza a ação de 

pacificação da favela e, alinhado ao verbo-visual do anúncio, ridiculariza o policial 

exausto que está no chão, ao lançar o desafio de vê-lo dominar.  

 Quanto à polidez negativa, esses enunciados minimizam a imposição do 

policial, além de não serem comentários diretos. Existe a atitude pessimista de não 

acreditar que o policial seja capaz de dominar.  

 No tocante à indiretividade, ou seja, o ato ameaçador da face que ocorre de 

forma indireta, o anúncio diminui a importância da pacificação da favela e/ou da mulher 

e é irônico. Além disso, apresenta ambiguidade, pois pode ser considerado mais de 

um sentido para os enunciados, ou seja, o ouvinte pode interpretar que a ação de 

pacificar refere-se à favela ou à mulher retratada e que pacificação pode ter sentido 

de paz na favela, sem ocorrência de crimes, mas também pode ter sentido de 

sossego, de calma. Em relação a dominar, um dos sentidos voltados à favela pode 
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ser comandar e, à mulher, subjugar. Com o verbo-visual mostrando a mulher em trajes 

íntimos e considerando-se que ela seja a locutora, esses enunciados parecem se 

referir somente a ela, apesar de a favela figurar no plano de fundo da imagem.  

Sobre o ethos, há a intenção de que a mulher retratada seja identificada como 

a locutora dos enunciados proferidos no anúncio. Assim, o ethos está vinculado a 

representações de preconceito, no caso, a imagem que o locutor constrói de si a partir 

do desrespeito à pacificação da favela, da representação degradante da imagem do 

policial, que, em vez de ter relações com uma moradora, deveria estar fazendo seu 

trabalho, da vulgarização da mulher, vista como objeto sexual, e do racismo, por ser 

uma mulher negra, o que sugere que as mulheres negras só vivem em favelas.  

No que se refere ao significado das palavras do anúncio, as palavras-chaves 

escolhidas são “pacificar”, “fácil” e “dominar”. O significado das palavras pode ser 

cultural e variável. A palavra “pacificar” pode significar tanto dar ou devolver a paz, a 

calma ou a serenidade quanto acabar com conflitos, agitação e agressividade. O 

termo “fácil” pode ter vários significados, mas, voltado ao anúncio em discussão, os 

significados podem ser sem dificuldade ou esforço, simples e mulher que se deixa 

seduzir sem opor resistência. Já a palavra “dominar” pode significar ter autoridade, 

exercer grande influência, subjugar, amansar e domesticar. 

Em relação às figuras de linguagem, no anúncio tem-se o assíndeto, pela 

ausência de uma conjunção coordenativa como, por exemplo, “mas”, ou conjunção 

equivalente, que una as duas orações em “Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.”  

Além disso, pode-se mencionar a metáfora, segundo Lakoff e Johnson (2002), 

figura utilizada para compreender uma coisa em termos de outra. Através das 

metáforas as pessoas identificam aspectos particulares de acordo com suas 

experiências, estabelecendo conexões. Fairclough (2001) afirma que todas as 

metáforas realçam ou encobrem aspectos do que está representando. Assim, o 

anúncio da Duloren pode ser visto como uma metáfora da vida das mulheres na favela, 

pois, ao encobrir aspectos relevantes da realidade, tanto em relação à violência 

quanto em relação às consequências da objetificação sexual, mostra um contexto de 

glamour e de empoderamento que supostamente permeia a vida dessas mulheres. 

 

6.2.2 Análise discursiva 

 

Em relação à interdiscursividade, no anúncio analisado há cinco discursos: 
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discurso comercial Duloren, discurso da objetificação feminina, discurso das 

moradoras da favela, discurso do racismo e discurso da polícia pacificadora.  

O discurso comercial Duloren visa à venda de lingeries e para isso utiliza a 

imagem do empoderamento feminino: a mulher que usar a lingerie Duloren, 

conquistará qualquer homem, até mesmo um policial em serviço, e nenhum 

conseguirá dominá-la. A mulher no anúncio é bonita e veste uma lingerie de marca. 

Esse discurso tem o apelo do que é belo, mesmo que as pessoas não consigam definir 

exatamente essa categoria estética, costumam interpretar o belo como alguém que 

está determinado a atingir o sucesso. 

O segundo discurso, da objetificação feminina, compete com o primeiro, pois 

apesar de a Duloren tentar evidenciar o empoderamento, seu anúncio vulgariza a 

mulher retratada, objetificando-a, anulando seu emocional, suas habilidades, seus 

desejos e vontades, transformando-a em um objeto passivo, que serve somente para 

dar prazer ao outro. Assim, a imagem da mulher é banalizada, e sua aparência importa 

mais do que os demais aspectos que a definem. 

O terceiro discurso é o das moradoras da favela, ausente no anúncio da 

Duloren de forma proposital, pois essas moradoras, que não estão nesse discurso, 

não têm formas esculturais a serem exibidas em lingeries Duloren. Não é interessante 

para a empresa de lingerie retratar no anúncio moradoras de favela que trabalham o 

dia todo em subempregos, ou que estão desempregadas, moram em barracos, 

dividem um cômodo com mais dez familiares, tentam criar seus filhos em meio à 

violência, que sejam vítimas de violência, de abusos, e que vivam na miséria. A 

intenção do anúncio é mostrar a favela glamorizada e o belo; as mulheres que não se 

encaixam nesse perfil permanecem invisíveis, como se não existissem nesse 

ambiente. 

Ainda em relação a esse discurso, há moradoras que fazem de si mesmas 

objeto, dão valor às aparências, exibindo seus corpos e, muitas vezes, sujeitando-se 

a abusos por achar que podem conseguir algo mais, como um protetor ou um marido 

que as tire desse ambiente, ou qualquer outra recompensa que possa ser conquistada 

somente por meio de atributos físicos. Esse comportamento não é exclusivo de 

moradoras da favela, mas está representado no anúncio. 

O quarto discurso é o do racismo. No anúncio, é possível identificar o 

estereótipo da mulher negra estabelecido no país: mulher negra pobre, que mora na 

favela, expõe seu corpo durante desfiles de carnaval, é fácil de conquistar e se 
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vulgariza para manter relação com um homem. Esse discurso veicula a ideia de que 

toda mulher negra mora em favela e é vulgar. O discurso de racismo pode influenciar 

práticas discriminatórias que, além de serem violentas, são consideradas crime.  

O quinto discurso é o da polícia pacificadora, evidenciado no segmento 

“Pacificar foi fácil.”, que indica o sucesso da pacificação, uma operação tranquila e 

fácil. Junto à imagem do anúncio mostra que os policiais estão ociosos e podem até 

ter relações com moradoras nas lajes das casas da favela. 

Acerca da intertextualidade, estão presentes no anúncio textos que  

influenciaram sua constituição, além disso, há a alusão implícita às notícias que 

envolvem a pacificação e a objetificação feminina, apelando para a capacidade de 

associação de ideias do público-alvo do anúncio. Quando o anúncio começou a ser 

veiculado, as notícias sobre a pacificação na favela da Rocinha não eram tão positivas 

a ponto de a pacificação ser retratada de forma banal pela Duloren. No local, ainda 

ocorriam crimes, como assassinatos de policiais, conforme relatado na notícia a seguir 

(Figura 11). Apenas em setembro de 2012, dez meses após o início da ocupação da 

favela pela polícia carioca, foi possível inaugurar a primeira Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP). Assim, há a pressuposição de que o período foi violento e de 

muito trabalho para os policiais. 

 

Figura 11 – Notícia sobre a pacificação na favela da Rocinha 
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Fonte: Empresa Brasil de Comunicação (2012). 

 

 O anúncio publicitário da Duloren ironiza o processo de pacificação, ignorando 

o contexto de violência construído pelas notícias que circulavam na mídia na época. 

Além disso, a empresa optou por vulgarizar a imagem de mulheres que moram em 

favelas, ignorando a situação de abusos que muitas delas vivenciam, como 

exemplificado na notícia a seguir (Figura 12).  

 

Figura 12 – Notícia sobre estupro na Rocinha 
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Fonte: Leitão; Lemos (2012). 

  

O texto seguinte (Figura 13), publicado no Jornal Extra, do Rio de Janeiro, 

também estabelece diálogo com o anúncio publicitário da Duloren. Apesar de, no site 

do jornal, o texto estar classificado como notícia, acaba sendo um misto de perfil e 

entrevista da moradora da Rocinha escolhida para participar do anúncio da Duloren. 

No título, nota-se a palavra “polêmica”, o que sugere uma abordagem mais 

aprofundada do tema, mas os assuntos são tratados de forma superficial e não focam 

na mencionada “polêmica”. Tanto o Jornal Extra quanto a entrevistada enaltecem os 

atributos do corpo feminino; o jornal até menciona que nem o Capitão Nascimento, 

personagem do filme Tropa de Elite, de 2007, e Tropa de Elite 2, de 2010, resistiria à 

entrevistada.  

Fica claro que a entrevista faz parte da campanha de divulgação da Duloren, 

que tem em seu histórico várias polêmicas e objetiva apenas promover seus produtos 

e a modelo de seu anúncio, mostrando que ela é uma mulher “real”, moradora da 

favela. Considerando isso, a recusa da entrevistada em se posicionar sobre a 

pacificação e a recusa da Polícia Militar do Rio de Janeiro em se manifestar sobre o 

anúncio publicitário da Duloren, como se pode notar no texto a seguir, não são 

surpresas. 
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Figura 13 – Notícia sobre a modelo de campanha publicitária da Duloren 
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Fonte: Monteagudo (2012). 
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Nas cadeias intertextuais, assim como observado no anúncio da Jeep, a 

transformação do anúncio da Duloren ocorre para as notícias, relacionadas à 

polêmica, que tratam das reclamações registradas no CONAR (Figura 14). 

 
Figura 14 – Notícia sobre a solicitação do CONAR para que a Duloren retire campanha publicitária 

 

 

 
Fonte: Portal Imprensa (2012). 
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6.2.3  Análise da prática social  

 

 Para fins da análise da prática social empreendida nesta tese, as notícias 

servem para contextualizar os anúncios publicitários. Nessa direção, apresenta-se a 

notícia a seguir (Figura 15), que trata da situação dos casos de violência sexual 

denunciados em 2012, no Rio de Janeiro. Essa notícia está relacionada ao contexto 

social no período do anúncio publicitário da Duloren.   

 

Figura 15 – Notícia sobre aumento de notificações de estupro 
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Fone: BBC Brasil (2013). 

 

 A ideologia do anúncio da marca Duloren é vender lingeries a qualquer custo. 

Para isso, utiliza em sua campanha uma modelo, moradora de favela, que representa 

o estereótipo da mulher negra, que mora na favela e se vulgariza para seduzir alguém. 

A hegemonia no anúncio é da objetificação feminina, com a qual muitos homens e 

mulheres concordam, pois acreditam que a mulher só tem valor quando exibe o corpo 

e se vulgariza.  

 A marca Duloren tem como premissa provocar polêmica em suas campanhas 

publicitárias, como se pode observar no anúncio analisado, em que se ignora não 

somente a verdadeira situação da favela da Rocinha durante o período de ocupação 

mas também os crimes cometidos contra as demais moradoras do local. O anúncio 

glamoriza a situação violenta ao mostrar uma moradora negra, bonita, vestindo 

lingerie de marca, que acaba de ter uma relação bem-sucedida com um policial que 

deveria estar trabalhando naquele momento. 

 É importante ressaltar que a polícia militar implantou a UPP  na favela da 

Rocinha quase um ano após sua ocupação, que não foi pacífica: muitos crimes, como 

assassinatos, estupros e roubos,  noticiados por jornais e emissoras de TV, ocorreram 

durante esse período e continuaram a ocorrer após a implantação da UPP (Figura 16). 
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Tanto a Duloren e como a agência publicitária contratada para elaborar o anúncio eram 

da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, tinham conhecimento dessa realidade ao menos 

pelas notícias veiculadas nos meios de comunicação, mas, mesmo assim, optaram 

por ocultá-la. 

 

 

Figura 16 – Notícia sobre o processo de pacificação da Rocinha 
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Fonte: Santi (2012). 

 

 Entre os modos gerais de operação da ideologia, elaborados por Thompson 

(1995), pode-se identificar que, na legitimação, o anúncio defende que a relação de 

dominação justa é aquela em que a mulher só será empoderada se usar lingerie 

Duloren. Na estratégia da narrativização, as mulheres sempre foram consideradas 

submissas, então, para superar essa condição, elas se objetificam e se vulgarizam 

por meio do culto ao corpo. 

 Na dissimulação, a relação de dominação é a ocultação dos crimes e da 

realidade violenta presenciada e sofrida pelas moradoras da favela. Na estratégia da 

eufemização, a valorização positiva é expressa pela vida de glamour da mulher na 

favela retratada no anúncio: ela veste lingerie de marca e mantém relação com policial 

na laje. Essas são situações representadas de maneira positiva, mesmo sabendo-se 

que a realidade é muito diferente e que envolve um ambiente de violência. Assim, o 

anúncio tenta ofuscar esses pontos de instabilidade, de violência, que não são 

interessantes para alavancar as vendas das lingeries da marca.  

 A ideologia do anúncio, na unificação, mostra como relação de dominação a 

construção coletiva da identidade de todas as mulheres que, ao vestirem lingerie 

Duloren, tornam-se irresistíveis, mas não são dominadas por seus parceiros. A 

estratégia é a padronização, que adota esse referencial de ser irresistível por causa 

da lingerie como padrão.  
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 No caso da fragmentação, os grupos segmentados são os das moradoras 

negras e dos policiais da pacificação. A diferenciação é a estratégia utilizada, pois na 

luta hegemônica do anúncio, as características da moradora sobressaem como negra, 

bonita, que usa lingerie da marca Duloren, é irresistível aos homens, até para os 

policiais que estão na favela a trabalho. Já o policial é retratado como aquele que não 

faz o seu trabalho e é fraco, uma vez que é dominado por uma mulher empoderada. 

 Na reificação, a ideia de que as mulheres negras só vivem em favelas é 

representada como permanente. A estratégia é a naturalização mediante o estereótipo 

criado e adotado pela sociedade de que a mulher negra só mora em favela, tem 

subemprego, isso quando trabalha, não consegue avançar nos estudos e na carreira 

e precisa se vulgarizar para conseguir algo melhor na vida. Esse estereótipo é 

retratado com natural no anúncio publicitário da Duloren. 

 Em relação ao contexto cultural, é importante lembrar que o anúncio foi 

veiculado em março de 2012 e, assim como na análise do anúncio da Jeep, a notícia 

“Anúncios polêmicos questionam limites da propaganda”, de UOL Economia, 

publicada em 26/10/2012, revela que no Brasil e no mundo as reclamações contra 

anúncios considerados polêmicos fez que muitos deles sofressem modificações ou 

fossem suspensos.  

Essas reclamações mostram que uma parcela da sociedade tem discordado do 

discurso de dominação de certos grupos e utilizado a linguagem para se manifestar 

em órgãos competentes, como CONAR e Procon, e em redes sociais. Dessa forma, 

têm sido observadas mudanças, mesmo que pequenas, na ideologia dos grupos 

dominantes. No caso da Duloren, o anúncio analisado, veiculado em revistas e no 

meio eletrônico, foi suspenso.  

 

6.3 Anúncio da Nissin 

6.3.1 Análise textual e linguística 

 

O terceiro anúncio a ser analisado, com base nos pressupostos teórico-

metodológicos da ACD, é o da Nissin. A análise textual e linguística, como feito 

anteriormente, tem como categorias polidez, ethos, significados das palavras e figuras 

de linguagem.  

Considerando-se a teoria das faces e a polidez, os enunciados do anúncio 

publicitário da Nissin são examinados como ato ameaçador da face negativa do 
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ouvinte, ato ameaçador da face negativa do falante e indiretividade. 

Por ter sido produzido para televisão e mídias sociais, o anúncio está disponível 

apenas no formato de vídeo. A seguir, para melhor compreensão da análise, segue a 

transcrição dos enunciados e a descrição das situações em que são proferidos: 

 

Miojo Lámen: Eu sou o Lamenzinho.  (Desenho animado de um Miojo Lámen, 

que lembra o personagem Bob Esponja, acenando, ao se apresentar.) 

Miojo Lámen: Ah, ah, ah, ah, ah. (O Miojo Lámen geme enquanto é partido ao 

meio por uma senhora.) 

Miojo Lámen: Que gostoso! (O Miojo Lámen exclama enquanto é esmagado 

por um soco.) 

Miojo Lámen: Obrigado por me tratarem desse jeito tão carinhoso. (O Miojo 

Lámen agradece enquanto está em uma panela de água fervente.) 

Miojo Lámen: Vamos em frente! (O Miojo Lámen pula de uma mesa.) 

Mulher: Chega! Assim não dá! (Uma mulher está em um restaurante jantando 

com o Miojo Lámen e se irrita.) 

Miojo Lámen: Isso é tão bom! (A mulher joga um prato de feijão no rosto do 

Miojo Lámen.)  

Miojo Lámen: Mais forte! (O Miojo Lámen aparece em uma cena do filme de 

terror Sexta-feira 13 e é cortado por uma serra elétrica.) 

Miojo Lámen: Por que eu não pensei nisso antes? (O corpo do Miojo Lámen é 

dilacerado por um ursinho e suas partes são utilizadas em um sanduíche, no lugar 

dos pães.) 

Miojo Lámen: Abuse do seu Nissin. (O Miojo Lámen desce em uma panela com 

óleo fervente segurando em uma corrente, o que remete à cena final do filme 

Exterminador do Futuro 2.) 

 

Nesse anúncio, em relação ao ato ameaçador da face negativa do ouvinte, há 

atos que demarcam ações futuras do ouvinte. Os enunciados “Vamos em frente!”, 

“Chega! Assim não dá!”, “Mais forte!” e “Abuse do seu Nissin!” revelam ordens e 

pedidos, ou seja, ações que o falante deseja que o interlocutor faça.  

Já quanto ao ato ameaçador da face negativa do falante, o enunciado 

“Obrigado por me tratarem desse jeito tão carinhoso.” expressa agradecimento, e o 

falante aceita esse débito.  
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No que se refere ao ato ameaçador de face de forma indireta, indiretividade, há 

enunciados que demonstram ironia, pois têm sentido oposto ao que é veiculado nas 

imagens apresentadas no anúncio. O enunciado “Que gostoso!” é proferido enquanto 

o Miojo Lámen é esmagado por um soco. Em “Isso é tão bom!”, o Miojo Lámen é 

atingido por um prato cheio de feijão. Já em “Obrigado por me tratarem desse jeito 

carinhoso.”, ele está em uma panela com água fervente. Em todas as situações, que 

são violentas, as vítimas, caso se tratasse de algo real, não fariam tais comentários, 

expressando prazer. Ainda em relação à indiretividade, o enunciado “Por que não 

pensei nisso antes?” é composto por uma pergunta retórica, enquanto o Miojo Lámen 

é cortado ao meio. 

No anúncio em tela, o ethos visado pelo locutor não é aquele ativado pelo 

interlocutor. O Miojo Lámen quer mostrar exemplos de versatilidade em seu preparo, 

utilizando elementos do universo infantil, como desenho animado e voz infantilizada, 

mas é percebido como um ethos vinculado à representação de agressões físicas e 

até da morte. Tais representações são materializadas pelo aspecto não verbal do 

anúncio: atos de violência e expressões de prazer do personagem que representa o 

Miojo Lámen. Além disso, o slogan “Abuse do seu Nissin”, remete ao termo “abusar”, 

muito presente na sociedade atual, em virtude de ocorrências frequentes de crimes, 

como abuso de mulheres e de menores. O ethos desse anúncio publicitário passa 

imagem violenta e masoquista.  

No tocante ao significado das palavras, as palavras-chaves selecionadas para 

análise são “gostoso”, “carinhoso”, “forte” e “abuse”. Assim como no caso dos 

anúncios anteriores, os significados das palavras podem variar, dependendo de 

condições culturais. A palavra “gostoso” pode significar de sabor bom, agradável ao 

paladar, que dá prazer e sexualmente apetecível. “Carinhoso” pode significar que há 

demonstração de carinho ou revela carinho. O termo “forte” pode significar com força, 

algo que é intenso, o que se diz sobre uma obra que trata de temas adultos com 

maturidade, algo que revela tendências agressivas (áspero, mordaz, violento). Já a 

palavra “abuse”, pode significar usar de forma indevida, sem cuidado, tirar vantagem 

de força ou poder sobre alguém, fazer algo (usar, comer, beber) em excesso, 

desrespeitar ou ofender e desonrar ou cometer estupro, violentar. 

Em se tratando de figuras de linguagem, o anúncio “Abuse do seu Nissin” 

apresenta personificação (prosopopeia), onomatopeia e ironia. A personificação 

ocorre porque o Miojo Lámen, apesar de ser um desenho animado, está caracterizado 
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como um ser humano que realiza ações, expressa ideias e sentimentos. A 

onomatopeia se faz presente quando o Miojo Lámen emite sons de gemido, como se 

estivesse gostando de ser partido ao meio. A ironia aparece nesse anúncio, assim 

como já retratado na indiretividade, porque o verbal está associado ao não verbal, ou 

seja, às cenas veiculadas quando os enunciados são proferidos. Se os enunciados 

fossem analisados isoladamente, não haveria essa figura de linguagem. Assim, a 

ironia depende de os interlocutores serem capazes de reconhecer que o significado 

de um enunciado é o seu oposto. No enunciado “Que gostoso!”, a ironia ocorre porque 

o Miojo Lámen faz essa exclamação quando é esmagado com um soco. Em “Obrigado 

por me tratarem desse jeito tão carinhoso.”, ele está em uma panela de água fervente 

e em “Isso é tão bom!”, a mulher joga um prato de feijão no rosto do Miojo.  

Considerando essas figuras de linguagem e o fato de que a metáfora é um 

fenômeno conceitual, não necessariamente ligado a expressões linguísticas, pode-se 

afirmar que todo o anúncio é uma metáfora de atos violentos, cometidos contra um 

personagem infantilizado que sente prazer ao ser agredido. 

 

6.3.2 Análise discursiva 

 

Na interdiscursividade, um mesmo texto pode envolver diferentes discursos, e 

a articulação da diferença entre eles pode se dar de muitas maneiras, variando entre 

a cooperação e a competição. No anúncio da Nissin, três são os discursos 

identificados, denominados discurso culinário, discurso infantil e discurso da violência. 

Por meio do discurso culinário, a Nissin tenta mostrar que existem diversas 

formas de preparo do Miojo Lámen. Assim, no anúncio, intercalam-se imagens de 

desenho animado e de pratos reais preparados com Miojo Lámen. Para mostrar a 

versatilidade do produto, são apresentadas representações de Miojo Lámen cozido 

em água, Miojo Lámen com feijão, Miojo Lámen com salsicha, Miojo Lámen no lugar 

do pão do sanduíche, bolinhos de Miojo Lámen, Miojo Lámen com estrogonofe, Miojo 

Lámen com ovos e Miojo Lámen com molho branco.  

O discurso infantil, por sua vez, se faz presente no próprio produto; o Miojo 

Lámen é apresentado como um personagem de desenho animado, com voz 

infantilizada e que parece tratar tudo como brincadeira. O desenho animado é um 

elemento do universo infantil, e as cores e o formato do personagem Nissin lembram 

o personagem de desenho Bob Esponja. 
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Já o discurso da violência é expresso por meio de ações violentas e se opõe 

aos discursos anteriores. No anúncio, para mostrar as diferentes formas de se 

preparar Miojo Lámen, o personagem vivencia várias situações violentas: o Miojo é 

quebrado ao meio, é agredido com um soco, é atingido no rosto por um prato de feijão, 

é cortado por uma serra elétrica, mais uma vez partido ao meio, desce por uma 

corrente em uma panela de óleo fervente e suas partes íntimas são atingidas por uma 

bola de futebol.  

Apesar de todas essas agressões, o personagem tem reações irônicas e 

masoquistas, ele mostra sentir prazer com a dor sofrida, pois diz as frases “Que 

gostoso!”, “Obrigado por me tratarem desse jeito tão carinhoso.”, “Isso é tão bom!”, 

“Mais forte!” e “Por que não pensei nisso antes?”. Ao final do anúncio, surge o 

enunciado “Abuse do seu Nissin!”, o que confirma o discurso da violência. Vale lembrar 

que o verbo “abusar” remete à expressão “abuso sexual”, além disso, o personagem 

do Miojo Lámen, além de ser um desenho animado, é infantilizado, o que causa mais 

inquietação em relação ao enunciado.  

A intertextualidade no anúncio da Nissin é diferente daquela observada nos 

anúncios publicitários anteriores, pois ocorre na forma de paródia, ou seja, recria de 

forma parcial um texto já existente, conservando suas características, de modo a 

permitir que o público-alvo faça associação do texto original com o anúncio. O próprio 

personagem de desenho animado do Nissin Lámen lembra Bob Esponja, também um 

personagem de desenho. No início do anúncio, a imagem é de uma senhora de idade, 

com ar benevolente, que está na cozinha do que parece ser sua casa. Ela está com o 

Miojo Lámen nas mãos e, apesar do olhar terno e do sorriso, quebra-o ao meio e o 

esmaga com um soco. A imagem dessa senhora remete à Dona Benta, personagem 

do Sítio do Pica Pau Amarelo (Figura 17), obra de Monteiro Lobato composta por 23 

volumes, escrita entre 1920 e 1947. 

A personagem Dona Benta tem forte ligação com a culinária. Em 1940, foi 

lançado pela Companhia Editora Nacional, fundada por Monteiro Lobato, o livro Dona 

Benta – Comer Bem (Figura 18), um compilado de receitas, que atualmente está em 

sua 77ª edição. Apesar de nas histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo a cozinheira 

talentosa ser Tia Anastácia, o livro acabou rendendo essa fama à Dona Benta, nome 

que se tornou marca de farinha, fermento, gelatina, entre outros produtos.  

 

Figura 17 – Imagem de Dona Benta (ao centro) com demais personagens 
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Fonte: Amazon. 

 

Figura 18 – Capa do livro Dona Benta, Comer Bem 

 

Fonte: Amazon. 

 

 A representação de Dona Benta do anúncio da Nissin, apesar da feição 

amigável da personagem, tem atitude violenta para com o Miojo Lámen, o que 

desencadeia no interlocutor o reconhecimento da ironia no anúncio.  

 A intertextualidade também se faz presente na imagem do jantar, 

aparentemente romântico, em que a acompanhante do Miojo Lámen fica nervosa e 

joga um prato de feijão no rosto do personagem. Existem diversos filmes e novelas 

que retratam a mesma situação, com variações do que está sendo jogado, bebidas 

em vez de pratos, bem como de quem está jogando e de quem é o alvo.  

 A imagem em que o Miojo Lámen é cortado por uma serra elétrica remete ao 

personagem Jason Voorhees, da franquia de filmes de terror Sexta-feira 13, lançada 

em 1980. Essa franquia conta com 12 filmes e estima-se que já lucrou mais de 500 

milhões de dólares em todo o mundo. Trata-se da história de Jason, um jovem que 
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morreu afogado em uma colônia de férias no Crystal Lake, em virtude da negligência 

dos monitores do acampamento. Sua mãe, Pamela, trabalhava no local como 

cozinheira e, para se vingar, executa os monitores responsáveis pela morte do seu 

filho, além de outros sete funcionários. Ao final do primeiro filme, uma das monitoras 

coloca fim à chacina, decapitando Pamela. Jason volta para vingar a morte de sua 

mãe e a cada sexta-feira 13 ele fica mais forte. As características marcantes do 

personagem são a máscara de hóquei, para esconder seu rosto deformado, e o facão 

que utiliza para matar as vítimas (Figura 19).  

No anúncio da Nissin, a representação de Jason utiliza uma serra elétrica, que 

é a marca registrada de outro filme de terror, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974.  

 

Figura 19 – Jason, personagem do filme Sexta-feira 13 

 

Fonte: Cine Pop (2019). 

 

 Outra ocorrência de intertextualidade no anúncio da Nissin envolve um ursinho, 

que remete aos movimentos do ratinho Jerry, do desenho animado Tom & Jerry. Jerry 

é um ratinho habilidoso e engenhoso que sempre escapa de Tom, o gato, que faz 

vários planos para capturá-lo. No anúncio, em movimentos rápidos, o ursinho arranca 

metade do Miojo Lámen e monta um sanduíche com as partes do “corpo” do macarrão 

no lugar do pão.   

 A cena em que o Miojo Lámen desce por uma corrente em uma panela de óleo 

fervente também é uma ocorrência de intertextualidade. Ela remete à cena final do 

filme Exterminador do Futuro 2 (Fotograma 47), incluindo o sinal de positivo que o 

personagem faz (Fotograma 48).  
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Fotograma 47 – Cena do filme Exterminador do Futuro 2 

 

Fonte: Youtube. 

 

Fotograma 48 – Cena do filme Exterminador do Futuro 2 

 

Fonte: Youtube. 

 

O filme Exterminador do Futuro 2, como Sexta-feira 13, também faz parte de 

uma franquia. Nesse filme, um androide assassino, conhecido como T-1000, é 

enviado ao passado para matar John Connor, um garoto que, no futuro, liderará a 

resistência contra a Skynet, um sistema de inteligência artificial que iniciará um 

holocausto nuclear. Outro androide, o T-800, modelo igual ao do androide assassino 
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do primeiro filme, também é enviado ao passado, mas sua missão é salvar o garoto. 

Trata-se de uma cena famosa entre os apreciadores dos filmes da franquia, que 

mostra o T-800 se autodestruindo, afundando no fogo. 

Ao final do anúncio da Nissin, surge o enunciado “Abuse do seu Nissin”, ao qual 

é possível relacionar o slogan da loja de departamentos C&A: “Abuse e Use C&A” 

(Figura 20). Esse slogan foi utilizado entre 1989 e 2009 juntamente com o garoto-

propaganda chamado Sebastian, que era muito carismático e se tornou, assim como 

o slogan, sinônimo da marca. 

 

Figura 20 – Imagem do slogan Abuse e Use C&A 

 

Fonte: Clubinho de Criação. 

 

Ainda sobre o enunciado “Abuse do seu Nissin”, a palavra “abuso” têm estado 

em evidência na atualidade, como já mencionado, por causa dos inúmeros casos de 

abuso de crianças e de adolescentes e pelo crescente número de denúncias. 

Antigamente tais ocorrências não eram levadas tão a sério nem eram investigadas 

com afinco, mas hoje elas têm sido muito divulgadas na mídia, tanto que já há 

delegacias especializadas para atender tais casos. Assim, entende-se que a 

intertextualidade mencionada remete ao texto jornalístico a seguir (Figura 21), uma 

notícia sobre abusos publicada antes da veiculação do anúncio.  
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Figura 21 – Notícia sobre abuso sexual infantil 
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Fonte: Chan; Ribeiro (2018). 

 

Em relação às cadeias intertextuais, o anúncio da Nissin foi transformado para 

ser assunto de um podcast. O anúncio começou a ser exibido em setembro de 2018, 

e o podcast foi ao ar no final de outubro de 2018. O podcast é do Curta um Curta2, 

acessível em uma espécie de blog em que há comentários sobre curtas-metragens, 

mas devido à polêmica que envolveu o anúncio da Nissin, os responsáveis resolveram 

comentar esse assunto. 

Por ser um gênero oral, quando uma pessoa clica no link do podcast 

correspondente, somente ouve seu conteúdo, não há apresentação de imagens. É 

possível ouvi-lo em vários suportes, como tocadores de áudio em geral, smartphones, 

computadores e tablets, por isso é de fácil acesso.  Sua distribuição ocorre mediante 

hospedagem de arquivos digitais de áudio em páginas da Internet, como blogs ou 

sites de notícias. 

O podcast voltado ao anúncio publicitário da Nissin tem quase 14 minutos de 

duração, participam dele o criador do Curta um Curta e uma convidada. Os 

comentaristas avaliam que a ideia de divulgar as várias formas de preparar Miojo 

Lámen é boa, porém o problema está em transformar o Miojo Lámen em personagem 

de desenho animado, com características infantis, que passa por situações de 

violência, das quais mostra gostar. Eles também analisam o slogan, em que há a 

 
2 Disponível em: <https://lugarnenhum.net/category/c1c>. 

https://lugarnenhum.net/category/c1c
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palavra “abuse”, cuja conotação é negativa em nossa sociedade. Eles afirmam que 

na página da Nissin no Youtube, o vídeo do anúncio, na época do podcast, estava 

disponível, porém com a parte de comentários bloqueada. Já no Facebook, era 

possível postar comentários, entre os quais havia mensagens positivas e inúmeras 

negativas. Após processo no CONAR, os vídeos foram retirados das mídias e das 

redes sociais da Nissin. De acordo com os comentaristas do podcast, se houvesse 

um prêmio de pior anúncio publicitário do ano, a Nissin seria a vencedora de 2018. 

 

6.3.3 Análise da prática social  

  

 Em 2018, o Brasil foi o 10º consumidor de Miojo Lámen no mundo, por isso, 

economicamente, a Nissin tem uma situação confortável no país, uma vez que domina 

a venda de macarrão instantâneo (Figura 22). Em 2014, seu faturamento foi de R$ 

695 milhões.  

 

Figura 22 - Notícia sobre consumo de Miojo Lámen no Brasil 
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Fonte: Godoy (2019). 

 

A ideologia da marca, apresentada no anúncio, visa a aumentar ainda mais as 

vendas do produto e fidelizar novos clientes utilizando imagens violentas. No anúncio, 

a Nissin mostra a versatilidade do Miojo Lámen, assim, a empresa busca conquistar 

novos consumidores e fidelizar aqueles que já consomem o produto, apresentando 

novas possibilidades de pratos, formas diferentes de preparo, que vão além da água 

fervente e do tempero do sachê que acompanha o macarrão na embalagem. 

A ideia seria interessante se apresentada de maneira diferente, porém a 

ideologia da marca associa as várias formas de preparo a diferentes formas de 

violência física contra o personagem Miojo Lámen, além disso o slogan “Abuse do seu 

Nissin”, reforça a ideia de abuso. 

Com o personagem que representa o Miojo Lámen em desenho animado e o 

anúncio voltado ao universo infantil, a hegemonia é do discurso da violência, discurso 

esse que, transposto para o mundo real, remete à violência contra crianças e ao abuso 

infantil. Essa hegemonia dá a entender que, apesar das cenas desagradáveis, como 

apresentado pelos elementos não verbais, terá uma resposta positiva das crianças, 

como as respostas positivas dadas pelo Miojo Lámen, que  são de quem está 



133 

 

gostando da situação e sente prazer em ser vítima de atos violentos. 

 Nesse anúncio, a Nissin oculta a realidade de violência e abusos contra 

crianças. Em 2017, 126.230 crianças e adolescentes foram vítimas de violência no 

Brasil, número corresponde à 41% das vítimas totais de casos de violência 

denunciados durante aquele ano (Figura 23).  

 

Figura 23 – Notícia sobre violência contra crianças e adolescentes 
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Fonte: Barbosa (2019). 

 

Nos modos gerais de operação da ideologia, elaborados por Thompson (1995), 

pode-se identificar que na legitimação, o anúncio mostra que a relação de dominação 

é mantida pelas agressões sofridas pelo Miojo Lámen, em forma de desenho animado, 

e são justificadas como formas de se  apresentar os pratos prontos. Na estratégia da 

universalização, os atos de violência são legitimados pelo interesse de mostrar ao 

público a versatilidade no preparo do Miojo Lámen. 

No modo de dissimulação, a relação de dominação ocorre por meio de 

negação, para desviar a atenção dos atos violentos. Na estratégia de eufemização, 

as ações violentas retratadas no âmbito do não verbal são representadas de forma 

positiva nas falas do Nissin Lámen, que demonstra gostar de tudo que está 

acontecendo e sente prazer nas situações às quais é submetido, ofuscando, dessa 

forma, a violência. 

A unificação, na relação de dominação da violência, é estabelecia por meio da 

construção simbólica das agressões sofridas pelo Miojo Lámen. A simbolização é 

utilizada como estratégia para expressar que ele serve somente para ser vítima de 

abuso e violência. 
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  Na reificação, uma relação de abuso, de violência, é representada como 

permanente. A estratégia utilizada é a naturalização, pois, no anúncio, os atos de 

violência contra o Miojo Lámen são mostrados como naturais, não dependentes de 

ações humanas.  

O anúncio foi alvo de oito reclamações no CONAR, que julgou somente a falta 

de cuidado na elaboração e emitiu apenas uma advertência. Mesmo assim, a agência 

publicitária informou que o anúncio seria suspenso.  

É importante reforçar que, mesmo com poucas reclamações, existe uma luta 

de quem se importa com a superação das vulnerabilidades sociais e, nesse contexto, 

as reclamações são uma parte necessária para mudar essa situação. A mudança 

social precisa ser atingida, conquistada, e faz parte de um processo que envolve 

diversas pessoas e instituições. 
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CONCLUSÃO 

 

A violência nos anúncios publicitários é um tema complexo, tanto em relação 

aos conceitos de violência quanto em relação às definições e análises necessárias 

para seu estudo. No início desta tese, foram apresentados dois questionamentos: se 

seria possível mensurar a aceitação da violência pela sociedade e se a violência se 

restringiria apenas a atos agressivos que poderiam causar danos físicos e mortes. 

Mensurar a aceitação da violência é algo improvável de ocorrer, pois não se trata de 

uma análise fria, como aquela relacionada a números de reclamações, por exemplo. 

A análise da aceitação da violência envolve, como exposto, as análises textuais e 

linguísticas, a análise discursiva e da prática social. Ainda assim, tratam-se de 

análises feitas em uma investigação e não para obtenção de resultado quantitativo. 

Sobre o segundo questionamento, é possível afirmar que a violência não se restringe 

a ações violentas, agressões, crimes e outros atos semelhantes. A violência se faz 

presente também na linguagem, nos diferentes textos.   

O problema pesquisado nesta tese, sobre as características dos anúncios 

relacionadas ao discurso da violência, que levam parte da sociedade a registrar 

reclamações contra eles, e as análises realizadas, envolvem parcialidade por parte da 

autora. Essa parcialidade deve-se a um posicionamento ideológico que teve início 

com a seleção das teorias que subsidiariam este estudo, da metodologia e do corpus. 

Assim, não só a análise mas também o trabalho como um todo, são resultado de 

escolhas particulares.  

Considerando o objetivo geral apresentado, qual seja, refletir sobre o discurso 

da violência nos anúncios publicitários das marcas Jeep, Duloren e Nissin, que 

motivaram reclamações no CONAR, nota-se que o discurso da violência está 

relacionado a questões sociais, então, foi preciso analisar o posicionamento desse e 

de outros discursos na representação dessa relação. Assim, as categorias de análise 

em relação à violência  mostraram estar de acordo com a ACD e com a concepção de 

análise de Fairclough (2001).  

A ACD demanda trabalho interpretativo, por não apresentar uma forma 

preestabelecida de análise, além do que, é multidisciplinar, pois abrange várias 

disciplinas, como Filosofia, História, Linguística, Psicologia, Comunicação, Sociologia. 

Desse modo, a dificuldade de análise é maior porque, muitas vezes, não é possível 

chegar ao aprofundamento necessário em todas as disciplinas que a abordagem 
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utilizada requer.  

A análise do anúncio da Jeep e as reflexões dela advindas, considerando-se a 

análise textual e linguística, evidenciaram o ato ameaçador da face negativa do 

ouvinte, ou seja, o ato que demanda dele uma ação futura; a polidez positiva, nesse 

caso, busca a concordância. Além disso, o anúncio apresenta a indiretividade, com 

metáfora e ambiguidade, e ethos de atitude agressiva. Por meio da análise discursiva, 

foi possível identificar a interdiscursividade, permeada por três discursos: discurso 

comercial Jeep, discurso machista e discurso da violência. A intertextualidade mostrou 

estar relacionada com textos variados, como abertura de novela, personagem de 

filmes e com notícias sobre violência no trânsito. Nas cadeias intertextuais, a 

transformação se deu para as notícias. Na análise da prática social, observou-se que 

a ideologia da Jeep pauta-se na venda a qualquer custo, assim, vale-se do contexto 

violento para promover seu produto, ou seja, a ideia é de que como violência no 

trânsito existe mesmo, então é melhor ser predador. O discurso de violência da Jeep 

é o aspecto que sobressai na luta pela hegemonia.  

No que diz respeito ao anúncio da Duloren, na análise textual e linguística, foi 

identificado, na polidez, o ato ameaçador da face positiva do ouvinte, com expressões 

de desaprovação, crítica, desprezo e ridicularização. A polidez negativa foi dada pela 

atitude pessimista. Observou-se que a indiretividade ocorreu ao se diminuir a 

importância da pacificação da favela por meio da ironia e da ambiguidade. O ethos 

identificado foi de desrespeito. No âmbito das figuras de linguagem,  foram 

identificados o assíndeto e a metáfora. Na análise discursiva, foram identificados cinco 

discursos: discurso comercial Duloren, discurso da objetificação feminina, discurso 

das moradoras da favela, discurso do racismo e discurso da polícia pacificadora. A 

intertextualidade ocorreu pela pressuposição das notícias sobre a pacificação 

divulgadas naquele período. Além das notícias, foi possível notar a intertextualidade 

presente no anúncio ao se considerar a entrevista da moradora da favela, modelo da 

marca. Nas cadeias textuais, assim como no anúncio da Jeep, a transformação 

ocorreu no caso das notícias.  

Ainda sobre o anúncio da Duloren, no que se refere à análise da prática social, 

a ideologia é a de vender o produto a qualquer custo, mesmo que isso exija  reforçar 

o estereótipo da mulher negra, a objetificação feminina, a ridicularização dos policiais 

e a minimização da pacificação da favela. A hegemonia relaciona-se à objetificação 

feminina. 



143 

 

Sobre o anúncio da Nissin, no tocante à análise textual e linguística, na polidez, 

foram identificados o ato ameaçador da face negativa do ouvinte, ou seja, ato que 

demarca ação futura do ouvinte. O ato ameaçador da face negativa envolve o 

agradecimento, aceitando esse débito. Na indiretividade, a ironia se fez presente de 

modo marcante. O ethos visado pelo locutor não foi o ativado pelo interlocutor, para 

quem a imagem passada é de violência e masoquismo. As figuras de linguagem 

identificadas foram personificação, onomatopeia, ironia e metáfora.  

Na análise discursiva, mais especificamente na interdiscursividade, ocorreram 

três discursos: discurso culinário, discurso infantil e discurso da violência. A 

intertextualidade se apresentou em forma de paródias, com personagens de livro, 

filme, desenho, anúncio publicitário e notícia. No que diz respeito às cadeias textuais, 

o anúncio da Nissin passou para o formato de podcast. Na análise da prática social, 

identificou-se a ideologia de aumentar as vendas do produto e fidelizar novos clientes 

utilizando imagens violentas. A hegemonia foi a do discurso da violência. 

Assim, confirma-se a hipótese de que existem características específicas nos 

anúncios publicitários que promovem ou não sua aceitação por parte da sociedade, 

pois análises dos anúncios mostram diversas características ligadas ao discurso da 

violência. 

A análise do corpus empreendida neste estudo revelou que o discurso da 

violência está presente no dia a dia da sociedade, porém a perspectiva de mudança 

social pressupõe a crítica à realidade apresentada. Os anúncios examinados 

provocaram um número pequeno de reclamações no CONAR se comparado ao 

grande público que tais produções chegaram a atingir. Mesmo assim, os argumentos 

das reclamações mostraram-se válidos e a mudança social ocorreu por meio da 

alteração do slogan no anúncio da Jeep, da suspensão do anúncio da Duloren e da 

advertência à Nissin, cuja agência publicitária decidiu pela suspensão do anúncio.  

O discurso da violência é um tema relevante que pode alcançar maior 

visibilidade acadêmica e social. Nesse sentido, espera-se que este trabalho possa 

incentivar novas reflexões e indicar possibilidades de estudo, especialmente no 

âmbito da ACD, tanto relacionadas aos anúncios publicitários quanto relacionadas a 

outros gêneros textuais. 
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