
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDELYNE NUNES DINIZ DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERGENERICIDADE E ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA NA CONSTRUÇÃO 

DE SENTIDOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 

 



 

 

   

 EDELYNE NUNES DINIZ DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERGENERICIDADE E ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA NA CONSTRUÇÃO 

DE SENTIDOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Linguística, da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para 

a obtenção do título de Mestre em Linguística. 

Área de concentração: Práticas Discursivas e 

Estratégias de Textualização 

Orientador(a): Profa. Dra. Maria Margarete 

Fernandes de Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências Humanas 
 

 
O46 Oliveira, Edelyne Nunes Diniz de. 

Intergenericidade e encenação argumentativa na construção de sentidos em anúncios 

publicitários / Edelyne Nunes Diniz de Oliveira. – 2012. 

163 f.: il., color. ; 31 cm. 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, 

Departamento de Letras Vernáculas, Programa de Pós-Graduação em Linguística, Fortaleza, 2012. 

Área de concentração: Práticas discursivas e estratégias de textualização. 

Orientação: Profa. Dra. Maria Margarete Fernandes de Sousa. 

 

   

1. Anúncios - Brasil. 2. Análise do discurso. 3. Comunicação de massa - Semiótica.   

4. Comunicação de massa - Publicidade.  I. Título.  

 
          CDD 659.132014 



 

 

 

 

EDELYNE NUNES DINIZ DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

INTERGENERICIDADE E ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA NA CONSTRUÇÃO 

DE SENTIDOS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS  

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Linguística, da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para 

a obtenção do título de Mestre em Linguística.  

Área de concentração: Práticas Discursivas e 

Estratégias de Textualização 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

                                                        
Profa. Dra. Maria Margarete Fernandes de Sousa  

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

                                                                (Orientadora)  

 

                                                        
Profa. Dra. Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante  

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

  (1ª Examinadora) 

 

                                                     
Prof. Dr. Júlio César Rosa de Araújo 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

                                                               (2º Examinador) 

 

 

 

Dissertação defendida e aprovada em 03 de abril de 2012. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ao Deus Supremo. 

À minha família. 

Ao Marcos ∞.  

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

“A gratidão é a memória do coração”.  Aristóteles  

 

 

Ao Deus de Abrãao, Isaque e Jacó, pelo fôlego de vida, por se revelar para mim. 

Pelos cuidados e pela provisão, porque quem o buscar o achará. 

A Jesus, pelo maior exemplo de amor e perdão e pelo modo como os demonstrou.  

Ao meu amado pai, Francisco das Chagas, bravo homem, e à minha amada mãe, 

Margarida, minha flor preferida, tenho profundo amor e admiração e eterna gratidão. Com 

vocês aprendi a grandeza e a beleza das coisas mais singelas. Seus ensinamentos me seguirão 

todos os dias da minha vida.  

Às minhas irmãs amadas, Glauciane e Glaucia, companheiras maravilhosas, pela 

certeza do apoio, pelas palavras de fortaleza, por serem parte de mim.  

 Aos meus irmãos amados, Jeremias, Jonas e Elyabe, com quem descobri o mundo 

das crianças, por serem parte de mim. 

Ao Marcos, pela presença especial e constante em minha vida, pelo companheirismo, 

pelos diálogos enriquecedores. “Porque é melhor serem dois do que um, se um cair o outro 

levanta o companheiro” (Ec. 4: 9,10).  

À minha orientadora querida, Profa. Dra. Margarete Fernandes, pela competência 

admirável, pelos cuidados e orientações imprescindíveis desde a Iniciação Científica, pelo 

apoio essencial e pelo incentivo para trilhar novos horizontes, por acreditar em meu trabalho, 

pelo exemplo exímio do seu jeito humano maravilhoso de ser. 

Aos estudiosos Charles Bazerman e Patrick Charaudeau, pelos estudos 

desenvolvidos que instigaram essa pesquisa. Pelo exemplo de pesquisadores, pela inspiração 

espontânea, pela cordialidade pessoalmente. 

Ao Prof. Dr. Júlio César, pelas valiosas contribuições na Qualificação e no Seminário 

de Pesquisa, pelo professor querido e cuidadoso que ele é, pela alegria gratuita. 

Á Profa. Dra. Marianne Cavalcante, por aceitar prontamente o convite para compor a 

banca examinadora desta pesquisa, pela disposição em oferecer importantes contribuições, 

pela amabilidade.  

À Profa. Dra. Izabel Magalhães, pela aprendizagem do olhar científico. 

À Profa. Dra. Mônica, então coordenadora, pela preocupação e apoio aos alunos.  



 

 

 Ao querido professor e poeta Dr. Henrique Beltrão, desde a Graduação, pela luneta 

mágica que lhe mostra a verdade e o bem, que um dia olhou pra mim também, por acreditar 

no meu potencial, pelas palavras (em português e francês) que ficaram e ainda conversam, 

pela poesia vitae. 

A todos os professores que tive, pois todos fazem parte da minha formação. 

Ao Grupo de Estudos GETEME/UFC, pelos estudos e discussões que transcendem 

ao espaço físico do papel.  

Aos queridos amigos e amigas Ângela Campos, Antônio Ortiz, Marcos Araújo, 

Bárbara Campos, Eda Grayce Vale, Edilene Araújo, Edgláucia Barbosa, Elisabete Gomes, 

Emanuela Campos, Felipe Agostinho, Francimeire Ramos, Ivo Xavier, Izabel Cristina, Karla 

Jane, Lady Cunha, Lucas Almeida, Lúcia de Fátima, Lúcia Romualdo, Luciana Duarte, 

Luciene Galdino, Márcia Mesquita, Marley Araújo, Nivaneide de Abreu, Patrícia, Pedro 

Humberto, Pedro Lyra, Sâmia Magalhães, Tiago Holanda, Tyrone Lopes, Urbânia Barros e 

Veriano Moura, que me acompanham e me incentivam desde a Graduação e desde que 

entraram em minha vida, pelas orações e palavras fraternas. 

Ao amigo Michel Viana, pelo olhar atento e introspectivo, pelas contribuições. 

Às amigas Abniza Leal e Flávia Cristina, pelas palavras cheias de lições.  

À amiga Janicleide Vidal, pelo material prontamente confiado e pelo apoio. 

Às amigas mais que amigas, Ana Keyla, Avanúsia, Jammara e Lucineide, pela 

especial participação neste trabalho e na vida acadêmica.  

À amiga Ana Keyla Lopes, pelo companheirismo e aprendizagem desde a 

Graduação. Pela amizade ímpar e por seu exemplo de pesquisadora. Tenho muita admiração e 

carinho. 

À amiga Avanúsia Matias, pelo apoio técnico, ainda no processo seletivo de 

Mestrado, pelo apoio emocional para prosseguir e pela amizade fraterna. 

À amiga Jammara Sá, pela cumplicidade e incentivo, por compartilhar seu tempo 

dialogando sobre tantos questionamentos. Muito obrigada pelas valiosas contribuições de 

teoria e de vida. Aprendi muito pelo seu olhar e a admiro ternamente. 

À amiga Lucineide Matos, que me acompanhou nos momentos que sucederam após 

este trabalho, pelo companheirismo e pelos ensinamentos. Na alegria nasce o amigo e na 

angústia se faz o irmão. Tenho muito carinho e admiração. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo 

apoio financeiro para a realização desta pesquisa, e que continue apoiando o desenvolvimento 

científico no país. 



 

 

“Louvai ao Senhor todas as nações;  

louvai-o todos os povos.  

Porque a sua benignidade é grande para conosco, 

e a verdade do Senhor é para sempre.  

Louvai ao Senhor” . Sl. 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O saber a gente aprende  

com os mestres e com os livros. 

 A sabedoria se aprende com a vida 

 e com os humildes” 

 

 Cora Coralina. 

 



 

 

RESUMO 

 
Na pós-modernidade, a importância dos gêneros promocionais nas práticas discursivas 

humanas reflete no comportamento consumista e nos posicionamentos ideológicos do 

público. Mas, o que está por trás dos textos promocionais? Neste trabalho, analisamos a 

interação entre o fenômeno da intergenericidade e a encenação argumentativa como estratégia 

textual-discursiva na construção de sentidos dos anúncios publicitários e dos propósitos 

comunicativos dos anunciantes para produzir efeitos de sentidos no leitor. Utilizamos a 

metodologia qualitativa, pautada na descrição detalhada dos dados e na sua interpretação, com 

incursões quantitativas. O suporte teórico subdivide-se entre duas áreas de estudo para 

orientar a discussão teórica e a performance da análise: a Linguística Aplicada, a qual 

adotamos a proposta teórico-metodológica de Charles Bazerman (2006), acerca dos níveis e 

técnicas de intertextualidade para analisar a intergenericidade, e a Análise Semiolinguística do 

Discurso, proposta de Patrick Charaudeau (2008), acerca  da encenação argumentativa para 

investigar como o dispositivo argumentativo opera “em cena”, no texto. A partir da 

identificação das categorias trabalhadas, analisamos a sua relação com a construção de 

sentidos nos anúncios. Analisamos uma amostra composta por 30 textos, de anúncios 

publicitários impressos, publicados em revista, outdoor e panfleto. Constatamos que a 

interação entre as duas categorias ocorre da seguinte forma: a intergenericidade está ligada ao 

aspecto estrutural e modal construído no gênero anúncio, enquanto a encenação 

argumentativa lida com o discurso que está por trás do texto, opera com os aspectos textual-

discursivos. Os anunciantes usam tipos reconhecíveis de gêneros textuais (intergêneros) como 

estratégia para a composição estrutural do anúncio e para respaldar o seu discurso nos 

propósitos comunicativos do intergênero a que está vinculado. A encenação argumentativa se 

articula estrategicamente com os argumentos discursivos do intergênero subutilizado, ou, 

ancora-se aos traços genéricos do intergênero, ao fazer remissões à sua forma composicional, 

à temática e ao estilo, para ser inferido, reconhecido e ter seus sentidos compreendidos pelo 

leitor. Para construir uma cena argumentativa, o dispositivo argumentativo se vale das 

técnicas de representação intertextual usadas no anúncio para lançar uma proposta ao leitor e 

manipular sentidos em suas mensagens, relacionando a imagem do produto à fixação da sua 

marca no mercado, e então construir efeitos particulares a respeito do que o produto 

anunciado oferece e da credibilidade da marca no mercado. Os efeitos de sentidos mais 

recorrentes nos anúncios foram: valor de verdade, de ética e hedônico (fragrâncias e sabores). 

Juntas as categorias analisadas se complementam para construir efeitos de sentidos, implícitos 

ou explícitos, num jogo de leitura dinâmica, entre enunciados, imagens e estrutura 

intergenérica, para elucidar os propósitos comunicativos específicos construídos nos anúncios 

e interesses ideológicos dos anunciantes. Em suma, esses efeitos despertam a atenção do leitor 

para a conivência de aceitação ideológica do produto e/ou da marca, pois tocam em aspectos 

sensíveis ao leitor, desde as necessidades básicas de consumo até aos desígnios ideológicos de 

busca de poder, de status social, suscitam nas pessoas o dever de consumir e de ter para ser.  

 

Palavras-chave: intergenericidade; encenação argumentativa; efeitos de sentidos; anúncio 

publicitário. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

In postmodernity, the importance of promotional genres in human discursive practices 

reflected in consumer behavior and ideological positions public. But what is behind the 

promotional texts? In this paper we analyze the interaction between the phenomenon of 

intergenericity and argumentative scenario as textual-discursive strategy in the construction of 

meanings of advertisements and communicative purposes of advertisers to produce effects of 

meaning in the reader. We used a qualitative methodology, based on the detailed description 

of the data and their interpretation with quantitative incursions. The theoretical support is 

divided between two areas of study to guide the theoretical discussion and performance 

analysis: the Applied Linguistics, which adopt the theoretical-methodological proposal of 

Charles Bazerman (2006), about the levels and techniques of intertextuality for analyzing the 

intergenericity, and the Semiolinguistics Discourse Analysis, proposal of Patrick Charaudeau 

(2008), about the argumentative scenario to investigate how the device operates 

argumentative "on stage", in the text. From the identification of worked categories, we 

analyze their relationship with the construction of meaning in ads. We analyzed a sample of 

30 texts, printed advertisements, published in magazine, outdoor and pamphlet. We found that 

the interaction between the two categories is as follows: the intergenericity is connected to the 

structural aspect and modal constructed gender announcement, while the scenario deals with 

argumentative discourse that lies behind the text, operates with textual-discursive aspects. 

Advertisers use recognizable types of textual genres (inter-gender) strategy for the structural 

composition of the ad and to support his speech in the inter-gender communicative purposes 

to which it is linked. The argumentative scenario articulates the discursive arguments 

strategically with the underutilized inter-gender, or anchored to the generic traits of inter-

gender, while making references to his compositional form, the theme and style, to be 

inferred, have recognized and understood by your senses reader. To build a scene 

argumentative, argumentative device draws on the techniques of intertext representation used 

in the advertisement to launch a proposal to the reader senses and manipulate in your 

messages, relating to the fixing product image of your brand in the market, and then construct 

special effects about the advertised product features and brand credibility in the market. The 

effects of more applicants senses the advertisements were: truth value, ethics and hedonic 

(flavors and fragrances). Together the categories analyzed complement to construct meaning 

effects, implicit or explicit, in a game of speed reading, between statements, images and 

intergeneric structure, to elucidate the specific communicative purposes built in ads and 

ideological interests of advertisers. In short, these effects arouse the reader's attention to the 

connivance of ideological acceptance of the product and/or brand because touch-sensitive 

player aspects, from basic consumption needs until the ideological purposes of the pursuit of 

power, social status, raise the duty on people to consume and have to be. 

 

Keywords: intergenericity; argumentative scenario; meaning effects; advertisement. 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Dans la postmodernité, l'importance des genres promotionnels dans les pratiques discursives 

humaines reflète dans le comportement de consommation et idéologique du positionnement 

public. Mais ce qui est derrière les textes promotionnels? Dans cette recherche, nous 

analysons l'interaction parmis le phénomène de l’intergénéricité et le scénario argumentatif 

comme stratégie textuelle-discursive dans la construction de senses des publicités et des 

propos de communication des annonceurs pour produire des effets de sens dans le lecteur. 

Nous avons utilisé une méthodologie qualitative, basée sur la description détaillée des 

données et de leur interprétation avec des incursions quantitatives. Le support théorique est 

divisé entre deux zones d'étude pour guider la discussion théorique et  la performance de 

l'analyse: la Linguistique Appliquée, qui adopté la proposition théorique et méthodologique 

de Charles Bazerman (2006), sur les niveaux et les techniques d’intertextualité pour analyser 

l’intergénéricité, et l’Analyse Semiolinguistique du Discours, proposition de Patrick 

Charaudeau (2008), sur le scénario argumentatif pour enquêter sur le fonctionnement du 

dispositif argumentatif "en scène", dans le texte. De l'identification des catégories, nous 

analysons leur relation avec la construction du sens dans les annonces. Nous avons analysé un 

échantillon de 30 textes, des annonces imprimées, publiées dans magazine, outdoor et 

brochure. Nous avons constaté que l'interaction entre les deux catégories est la suivante: 

l’intergénéricité est reliée à l'aspect structurel et modale de contruction des genres annonces, 

tandis que le scénario traite du discours argumentatif qui se trouve derrière le texte, 

fonctionne avec les aspects textuels-discursive. Les annonceurs utilisent types reconnaissables 

de genres textuels (intergenres) comme stratégie pour la composition structurelle de l'annonce 

et à l'appui son discours dans les propos communicatifs de l’intergenre auquel il est lié. Le 

scénario argumentatif s’articule stratégiquement avec les arguments discursifs de l'intergenre 

sous-utilisé ou il est ancré aux traits génériques de l’intergenre, tout en faisant référence à sa 

forme de composition, au thème et au style, pour être déduit, reconnu et avoir leurs sens 

compris par le lecteur. Pour construire une scène argumentative, le dispositif argumentatif 

s'appuie sur les techniques de représentation intertextuelles utilisées dans la publicité pour 

lancer une proposition au lectur et manipuler des sens dans vos messages, relative à l'image 

du produit à fixation de votre marque sur le marché, puis construire des effets spéciaux sur les 

caractéristiques du produit et sur la crédibilité de la marque annoncée sur le marché. Les 

effets de plusieurs candidats détecté  dans les annonces étaient: valeur de vérité, l'éthique et 

hédonique (arômes et parfums). Ensemble, les catégories analysées complément de construire 

des effets de sens, implicite ou explicite, dans un jeu de la vitesse de lecture, entre les 

déclarations, les images et la structure intergénérique, pour élucider les objectifs de 

communication spécifiques construites dans les annonces et les intérêts idéologiques des 

annonceurs. En bref, ces effets suscitent l'attention du lecteur sur la connivence de 

l'acceptation idéologique du produit et/ou de marque, car ils touchent dans les aspects tactiles 

du lecteur, de besoins de consommation de base jusqu'à ce que les fins idéologiques de la 

poursuite du pouvoir, le statut social, suscitent sur les gens le devoir à consommer et le devoir 

d'avoir à être. 

Mots-clés: intergénéricité; scénario argumentatif, des effets de sens; annonces. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Anúncio publicitário Criare  .................................................................................. 56 

Figura 2: Anúncio publicitário Gaepoa/ Svbpoa.org  ........................................................... 65 

Figura 3: Representação do Fenômeno da Intergenericidade  .............................................. 73 

Figura 4: Anúncio publicitário Ortobom  ............................................................................. 74 

Figura 5: Anúncio publicitário Hyundai  .............................................................................. 83 

Figura 6: Anúncio publicitário Bom Bril  ............................................................................. 93 

Figura 7: Anúncio publicitário Azul Linhas Aérea Brasileiras  ........................................... 98   

Figura 8: Anúncio publicitário Batavo  .............................................................................. 102 

Figura 9: Anúncio publicitário Banco Itaú  ........................................................................ 108 

Figura 10: Anúncio publicitário MotoSaga  ....................................................................... 111 

Figura 11: Anúncio publicitário Mentos  ............................................................................ 114 

Figura 12: Anúncio publicitário Pepsi  ............................................................................... 116 

Figura 13: Anúncio publicitário Naldo Santiago  ............................................................... 122 

Figura 14: Anúncio publicitário Cozinha Mágica  ............................................................. 125 

Figura 15: Anúncio publicitário Crefisa  ............................................................................ 129 

Figura 16: Anúncio publicitário Time Tour  ...................................................................... 130 

Figura 17: Anúncio publicitário Nextel ..............................................................................149 

Figura 18: Anúncio publicitário Becel ...............................................................................150 

Figura 19: Anúncio publicitário Revista Dinheiro ............................................................ 151 

Figura 20: Anúncio publicitário Sermec ........................................................................... 152 

Figura 21: Anúncio publicitário Caras .............................................................................. 153 

Figura 22: Anúncio publicitário Amov ............................................................................. 154 

Figura 23: Anúncio publicitário SNSPP-LESTE .............................................................. 154 

Figura 24: Anúncio publicitário Clube Dinamis ............................................................... 155 

Figura 25: Anúncio publicitário Piratas do Caribe ............................................................ 155 

Figura 26: Anúncio publicitário Hapvida .......................................................................... 156 

Figura 27: Anúncio publicitário Altemir Aires ................................................................. 157 

Figura 28: Anúncio publicitário Magui Guimarães ........................................................... 158 

Figura 29: Anúncio publicitário Picanha Grill .................................................................. 160 

Figura 30: Anúncio publicitário Microlins ........................................................................ 162 

Figura 31: Anúncio publicitário Gold Editora ................................................................... 163 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1: Quadro de análise da proposta  ........................................................................... 63 

Quadro 2: Quadro de questionamento da proposição  ......................................................... 64 

Quadro 3: Resumo do dispositivo argumentativo  ..............................................................  64 

Quadro 4: Resumo dos procedimentos da encenação argumentativa  ................................. 68 

Quadro 5: Síntese das ocorrências dos Níveis de Intertextualidade .................................... 86 

Quadro 6: Síntese das ocorrências das Técnicas de Representação Intertextual  ................ 87 

Quadro 7: Síntese das ocorrências dos procedimentos da encenação argumentativa  ......... 88 

Quadro 8: Síntese dos níveis e técnicas de intertextualidade nos anúncios em revista  ...... 90 

Quadro 9: Síntese dos componentes e procedimentos da encenação argumentativa 

nos anúncios em revista ...................................................................................... 92 

Quadro 10: Síntese dos níveis e técnicas de intertextualidade nos anúncios em 

outdoors ............................................................................................................ 105 

Quadro 11: Síntese dos componentes e procedimentos da encenação argumentativa 

nos anúncios em outdoors  ............................................................................... 107 

Quadro 12: Síntese dos níveis e técnicas de intertextualidade nos anúncios  .................... 120 

Quadro 13: Síntese dos componentes e procedimentos da encenação argumentativa 

nos anúncios ...................................................................................................... 121 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 15 

1.1 Considerações sobre o tema e o objeto de Pesquisa .................................................................. 15 

1.2 Relevância e contribuições da Pesquisa .................................................................................... 21 

1.3 Descrição da Pesquisa ............................................................................................................... 25 

1.4 Aplicação Metodológica e Percurso da Pesquisa ...................................................................... 28 

1.4.1 Dos passos da análise.................................................................................................. ....... 29 

1.5 A Organização Textual da Dissertação ..................................................................................... 31 

2. CONCEPÇÕES TEÓRICAS ................................................................................................... 32 

2.1  Concepções de língua, texto e contexto ................................................................................... 32 

2.2  Interdiscurso e intertexto .......................................................................................................... 36 

2.3  Gênero textual .......................................................................................................................... 40 

2.4  O gênero anúncio publicitário .................................................................................................. 43 

3. O FENÔMENO DA INTERGENERICIDADE E A ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA .................................................................................................................... 48 

3.1  Das primeiras concepções de termo ......................................................................................... 48 

3.2  Concepções teóricas de intergenericidade ............................................................................... 50 

3.3  Níveis e Técnicas de Intertextualidade em Bazerman ............................................................. 53 

3.4  A Semiolinguística e os modos de organização do discurso ................................................... 58 

3.5  O Modo de Organização Argumentativo ................................................................................. 60 

3.6  A Encenação Argumentativa ................................................................................................... 61 

3.6.1 Componentes da encenação argumentativa .................................................................... 62 

3.6.2 Procedimentos da encenação argumentativa ................................................................... 67 

3.7  A construção de sentidos em anúncios publicitários ............................................................... 69 

3.8  O estudo do propósito comunicativo ....................................................................................... 75 

4. OS NÍVEIS E AS TÉCNICAS DE INTERTEXTUALIDADE E A ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS .................................................... 82 

4.1  Das ocorrências dos Níveis e Técnicas de Intertextualidade nos anúncios ............................. 86 

4.2  Das ocorrências na encenação argumentativa .......................................................................... 87 

4.2.1 Procedimentos da encenação argumentativa .................................................................. 88 

4.3  Anúncios publicitários em revista ............................................................................................ 89 

4.4  Anúncios publicitários em outdoor ........................................................................................ 104 

4.5  Anúncios publicitários em panfleto ....................................................................................... 119 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 134 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 140

ANEXOS.......................................................................................................................................148 



15 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

 

1.1 Considerações sobre o tema e o objeto de pesquisa 

 
 

O estudo e a análise de gêneros textuais, de texto e de discurso, no século XXI, 

acabaram por consolidar um antigo tema da tradição retórica em uma corrente linguística que 

vem ganhando força no mundo todo desde o século XX. Do ponto de vista sócio-histórico, 

desde a invenção da escrita alfabética, pelos fenícios, por volta do século VII a.C, e sua 

expansão pelo ocidente através do Império Romano, a noção de gênero eclodiu com a 

multiplicação de peças típicas escritas, até então, apenas em versão oral, de um conjunto de 

gêneros ainda limitado. 

A invenção das técnicas de impressão desenvolvidas inicialmente na China, no 

século VIII d.C., e o advento da invenção da imprensa, atribuído ao alemão Johannes 

Gutenberg, no século XV, deram formato tipográfico aos gêneros orais e manuscritos. Essa 

técnica proporcionou a facilidade e a velocidade de produção de textos impressos e, 

consequentemente, permitiu a criação e a expansão de novos gêneros textuais, tornando-os 

mais populares e acessíveis nas sociedades medievais. Já entre os séculos XIX e XX, os 

gêneros textuais e discursivos romperam as fronteiras territoriais através dos meios de 

comunicação, mas numa velocidade nada comparável a revolução tecnológica da informática, 

na passagem do século XX ao século XXI, que transportou os gêneros em formato eletrônico 

e/ou digital, acessíveis em tempo real, através de um meio de comunicação social mais 

imediato: a internet. Os gêneros textuais assumiram, então, a mediação da comunicação em 

massa; eles ocupam uma convencional representação da globalização na sociedade pós-

moderna, não mais limitada à partilha de um lugar comum.  

A noção de gênero remonta à Antiguidade e à retórica antiga de Aristóteles, no que 

concerne à tradição literária dos gêneros clássicos: poesia, teatro, romance e ensaio, 

classificados segundo certas características canônicas quanto à poesia e à prosa. Charaudeau e 

Maingueneau (2008) explicam que, para os teóricos da Antiguidade, a retórica é uma ciência 

teórica aplicada ao exercício público da fala, por meio de orador e um discurso, concepção 

que favoreceu as intenções políticas, principalmente das autoridades gregas, e cristalizou a 

tradição retórica, ao tornar o gênero subserviente ao discurso e ao propósito comunicativo 

para o qual era proferido. Nas tragédias clássicas, por exemplo, a retórica está intimamente 
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ligada à oratória, ao poder do uso da linguagem e à elaboração de discursos muito influentes, 

como os discursos de questionamentos dos personagens que mostram a capacidade dos 

homens de contestar as ordens das divindades acerca do seu destino. 

Para Aristóteles, a retórica é uma arte lógico-matemática do discurso que está 

relacionada à racionalidade epistêmica de expressão e comunicação, porém não está reduzida 

à Filosofia da Linguagem, na perspectiva de análise semântica, mas, sobretudo, paira na 

concepção holística, desse pensador, de que a retórica tem fundamentos políticos e poéticos, 

cuja natureza pragmática dos gêneros está apenas ao arbítrio das circunstâncias discursivas e 

do seu orador, construtor de discursos. Na Retórica (1358b), Aristóteles (384-322 a.C) 

distinguiu três gêneros da fala pública: gênero deliberativo, para a assembleia, gênero 

judiciário, para o tribunal e gênero epidítico, para as cerimônias, configurando as primeiras 

postulações de gênero do discurso na humanidade (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008). 

A retórica, no entanto, não se limita a esses três gêneros clássicos, pois ainda na 

Idade Média outros gêneros retóricos subsistiram a partir dos gêneros clássicos, porém, com 

enfoque deslocado para o discurso religioso, a saber: a disputa, para questionar as proposições 

religiosas ou científicas, o gênero predicador, para propagar a pregação
1
 de costumes e de fé, 

e o gênero epistolar, para apresentar as cartas epistolares bíblicas (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008). Esses exemplos ilustram como os gêneros discursivos surgem nas 

práticas discursivas humanas e mostram a importância do papel sócio-comunicativo dos 

gêneros para organizar retoricamente essas práticas, da oralidade para a escrita, em um 

determinado contexto.  

 Uma questão pertinente à reflexão sobre a importância dos gêneros textuais, questão 

defendida por Bakhtin (1997)
2
 e Bronckart (1999), que fora também retomada por Marcuschi 

(2002, p. 22), é a de que “a comunicação verbal só é possível por meio de um gênero textual”. 

Diante da diversidade de gêneros textuais existentes, essa questão privilegia a natureza 

discursiva e interativa da língua bem como o papel mediador dos gêneros nas práticas 

sociodiscursivas. É relevante refletir sobre a importância da fala e da escrita, e não de uma 

                                                           
1
 Gênero que constitui uma originalidade da Idade Média e dos Tempos Modernos. Era acompanhado por uma 

mensagem político-social, cuja importância permaneceu primordial no mundo moderno ocidental. 

Posteriormente, conhecido como sermão (século XIII), que citava e explicava passagens bíblicas com o auxílio 

de procedimentos retóricos, enriquecidos de exemplos e de apelos às autoridades escolhidas em função de 

diferentes tipos de auditórios (mulheres, estudantes, comerciantes etc) (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008, p. 255). 
2
 A primeira edição desta obra de Bakhtin data de 1953. Nesta pesquisa, pautar-nos-emos pela edição de 1997. A 

partir de então, referiremo-nos, apenas, a edição de 1997.    
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sobre a outra. A escrita concretizou graficamente a língua e, por conseguinte, proporcionou o 

formato impresso dos gêneros da oralidade.  

Quando Marcuschi (2001) trás para o debate a importância entre um texto falado e 

um texto escrito, em Da fala para a escrita, compartilhamos da visão do autor de que as duas 

práticas sociais e culturais são interativas e complementares, elas estão inter-relacionadas 

entre si. Mas, sem a pretensão de suscitar a discussão de grau de inferioridade ou 

superioridade entre as duas modalidades, lembramos que nem sempre fala e escrita 

interagiram juntas. Enquanto não havia escrita não havia registros ou padrão de 

comportamento das línguas. A escrita é um advento historicamente mais recente que a fala e, 

no entanto, foi através da escrita que as atividades discursivas humanas ganharam forma e 

conceito em sociedade e civilização.  

Ao se falar de práticas discursivas intermediadas por gêneros, é necessário falar da 

prática de escrita e até de letramento que há no processo de criação e produção de gêneros, 

para então, falar do gênero com mais propriedade da sua forma, função e conteúdo. Neste 

trabalho, contemplamos o estudo do processo de construção discursiva nos gêneros 

promocionais, por isso compreendemos que a escrita tem uma importância ímpar na 

constituição de gêneros. Embora, nos anúncios se utilizem bastantes imagens e recursos 

multimodais, a construção de sentidos que está por trás do texto, aspecto que constitui nosso 

foco de investigação, está essencialmente relacionada ao jogo de escrita, e sem ela a fala seria 

apenas mais um gênero da oralidade, como o era antigamente. 

Os gêneros textuais são construtos discursivos, frutos da interação entre fala e escrita 

nas atividades humanas, e através deles percebemos a aproximação entre as sociedades, 

apontando para uma comunicação universal, que tornou possível a preservação das atividades 

humanas na memória
3
 cultural e a evolução dessas atividades através dos tempos.   

No século XX, o tema acerca dos gêneros ressurgiu no debate da Linguística e 

recebeu uma abordagem baseada nas mudanças das práticas discursivas, distanciadas de 

formas canônicas centradas nas esferas do discurso. Segundo Pêcheux (1969) e Haroche; 

Henry; Pêcheux (1971), esta perspectiva se insere num programa de pesquisa em torno de 

dois eixos fundamentais: a reflexão crítica sobre o caráter histórico das tipologias e a 

descrição das condições de novas categorias de gêneros e de mutação dos antigos gêneros.  

                                                           
3
 Ver alguns autores que tratam o tema, como Foucault (1971), Pêcheux (1983), Maingueneau (1984), Kleiber 

(1994), Moirand (1999), Charaudeau (2000b), entre outros. 
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A Linguística de Texto, cuja noção de gênero emerge da tradição retórica, pauta-se 

na interação sociocomunicativa e nas práticas sociodiscursivas que os homens desenvolvem 

em sociedade, perspectiva que seguimos no limiar desta pesquisa. Neste segmento, refletindo 

a importância e a influência das práticas discursivas intermediadas pelos gêneros textuais e 

pelos gêneros midiáticos, na pós-modernidade, e pensando no avanço dos estudos dos gêneros 

promocionais, em específico, nosso objeto de estudo e análise, e na fomentação do caráter 

científico desse gênero, pois se trata de um gênero com muitas possibilidades de investigação 

e relevância para a Linguística de Texto e áreas afins, nesta pesquisa prosseguimos nossos 

interesses investigativos em torno dos gêneros anúncios publicitários, estudos iniciados 

durante a graduação, por ocasião da Iniciação Científica
4
 e do nosso Grupo de Estudo 

GETEME/ UFC
5
.  

Mencionamos a tradição retórica dos gêneros, apoiando-nos na concepção de 

Aristóteles, que entende a retórica como ciência orientada para o particular, “que a retórica é 

a faculdade de descobrir, especulativamente, aquilo que, em cada caso, é apropriado para 

persuadir” (RETÓRICA, p. 25). Essa concepção nos remete ao discurso publicitário, pois a 

composição retórica dos anúncios publicitários pauta-se na persuasão e na construção de 

propósitos particulares da publicidade. 

No Górgias, Platão adentra em outra questão que julgamos pertinente aos gêneros 

publicitários, a argumentação, ao tratar a contradição como foco do discurso retórico, definida 

por Górgias como “o poder de convencer, graças aos discursos, [...] não importa qual reunião 

de cidadãos” (452b - 453b) (RETÓRICA, p. 01). A argumentação e a noção de contra-

argumentação, desde a Era Clássica, são estrategicamente usadas em discursos de acusação 

versus defesa ou em discursos políticos para dar um tom de ética, moralidade e eloquência, 

porém a palavra argumento passou a ser estudada na Linguística apenas no século XIX, 

sobretudo com aplicações particulares na publicidade e nas vendas (REY, 1998).   

Nesse sentido, vemos que esses postulados teóricos permitem que percebamos a 

elaboração do discurso publicitário através das lentes da Retórica, pois, são muitos os 

artifícios e técnicas linguísticas e visuais (multimodais) utilizadas pela publicidade para 

compor e ilustrar os gêneros anúncios e torná-los dissimulados, persuasivos e cheios de 

efeitos especiais para causar impacto no leitor (CERVEIRA, 2009).  

                                                           
4
 Estudos concernentes ao Projeto de Pesquisa “Os gêneros anúncios: uma abordagem sócio-cognitivo 

interacionista” da Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), sob a orientação da Profa. Dra. Maria Margarete 

Fernandes de Sousa, desenvolvido no período de agosto de 2007 a julho de 2008, na Universidade Federal do 

Ceará/UFC. 
5
 Grupo de Pesquisa GETEME/UFC – Gêneros Textuais: Perspectivas Teóricas e Metodológicas, sob a 

coordenação da Profa. Dra. Maria Margarete Fernandes de Sousa/UFC. 
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Produtores e publicitários exploram os mais variados recursos linguísticos e textuais 

a fim de criar anúncios cada vez mais atraentes ao seu público, uma vez que o anúncio é 

considerado uma “mensagem que visa exercer ação psicológica sobre os receptores para 

conseguir deles uma mudança comportamental em relação ao objeto oferecido: uma ideia ou 

um serviço”, conforme Martins (1997, p. 14). Esta é uma herança da Grécia Antiga, cujos 

discursos eloquentes fascinavam os ouvintes e neles causavam, igualmente, uma mudança de 

comportamento, uma reação individual e coletiva, bem como a construção ideológica da 

mentalidade
6
 da época. 

Os gêneros promocionais, nosso objeto de estudo, por sua vez, vêm recebendo maior 

visibilidade pela sociedade e pelos estudiosos, à medida que vêm constituindo foco de estudos 

e pesquisas em diferentes áreas do conhecimento nas últimas décadas, entre a Linguística de 

Texto, Linguística Aplicada, Análise do Discurso Crítica, Semiolinguística, Linguística 

Aplicada, Antropologia, Teoria Social, Comunicação Social e a Publicidade, visto que são 

gêneros de relevante papel comunicativo e informativo nas sociedades pós-modernas. 

Os anúncios publicitários possuem notável repercussão social e são, provavelmente, 

os gêneros de maior acesso ao público-leitor e mais presentes em seu cotidiano. Também são 

gêneros que se moldam continuamente aos contextos sociais para atender as necessidades 

sócio-comunicativas da ação criativa humana. A essa característica Kress (1996) explica que 

“os gêneros são construtos culturais, eles são como a cultura determina que sejam”, por isso, 

como quaisquer outros gêneros, os anúncios são bastante sensíveis aos comandos do contexto 

sócio-discursivo em que estão inseridos e manipulados. 

Em vista disso, há a necessidade de ampliar a compreensão crítica do processo de 

comunicação intermediado pelos gêneros, e, diante da importância das atividades 

sociodiscursivas que se utilizam dos gêneros promocionais para divulgar bens e serviços, 

nesta pesquisa estudamos a interação de dois fenômenos linguísticos, intergenericidade e 

encenação argumentativa, pois concebemos que juntos são usados como estratégia textual-

discursiva na construção de sentidos nos textos de anúncios publicitários e construção dos 

propósitos comunicativos dos anúncios/anunciantes. A intergenericidade é um fenômeno cada 

vez mais recorrente nos gêneros, sejam eles impressos ou digitais, e, juntamente com a 

encenação argumentativa por trás do discurso publicitário, é vista, por estudiosos e leitores, 

como recurso criativo que torna os textos dinâmicos, atraentes e persuasivos.  

                                                           
6
 Referente ao conjunto de manifestações de ordem mental (crenças, maneira de pensar, disposições psíquicas e 

morais) que caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou um individuo, em uma determinada época 

(HOUAISS, 2008, p.1895). 
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A dinâmica do mercado atual muito bem ilustra a necessidade do uso dos gêneros 

textuais nas práticas sociodiscursivas de ordem econômica, política, jornalística, religiosa etc, 

posto que essas práticas objetivam transpor os limites socioculturais para alcançar o maior 

público possível. Os publicitários agem em torno da divulgação e formação de opinião e usam 

o gênero textual como um porta-voz dos seus propósitos comunicativos em cada contexto, 

para satisfazer suas necessidades sociodiscursivas.  

A Publicidade, por sua vez, se beneficia com essa prestação de serviço, pois seus 

desígnios vão além da venda de um produto, sua projeção está para além da superfície textual, 

pois está em constante busca poder e status social. Conforme Monnerat (2003), o caráter 

comercial da publicidade advém da produção de mercadorias em massa e do desenvolvimento 

dos meios midiáticos para divulgar bens e serviços, e nós acrescentamos que a publicidade se 

utiliza desses meios para instituir e propagar de uma ideologia de consumo
7
. 

Em geral, constatamos que parece ficar patente que os gêneros promocionais 

fomentam ideologias de consumo através dos efeitos de sentidos neles construídos, 

reforçando uma fixação hegemônica do produto e da marca no mercado. Esta é uma premissa 

subjacente da dinâmica de produção e construção de anúncios publicitários do século XXI, 

que são cada vez mais carregados de investidas linguísticas que transcendem o âmbito do 

discurso, o que chamamos de jogo de sentidos e efeitos. Tais produções concentram-se muito 

mais na exploração dos efeitos que os anúncios devem causar nos leitores, diante do objetivo 

de divulgação e venda e da concorrência com outros produtos e marcas, do que propriamente 

na verdade apregoada sobre o produto, em favor da marca e/ou nome do anunciante. 

 Com este trabalho, instigamos a reflexão do papel social e comunicativo da 

Publicidade e do uso deliberado que os publicitários fazem da língua para enaltecer seus 

propósitos, em detrimento dos valores éticos e morais que constroem a mentalidade da sua 

época e do que se deixa para a posteridade. Pois os textos também são formadores de opinião. 

Muitos textos publicitários produzem mensagens que prometem poder e satisfação, no 

entanto, mais representam discursos à deriva das consequências que tornam mais e mais 

necessária uma prática publicitária menos provocativa e exploratória, mais conteudística. 

 

 

 

                                                           
7
 Ver maior abordagem do tema nos trabalhos de Marcuse (1969), Habermas (1989, 2002), Ricoeur (1990), 

Baudrillard (1991), Lefebvre (1991), Bauman (1998), Campbell (2001), Wodak (2003), Barbosa (2004), 

Retondar (2007), van Dijk (2008), Thompson (1995, 2009), Charaudeau (2009), Harvey (2010), entre outros 

autores. 
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1.2 Relevância e contribuições da Pesquisa 

 

Uma questão pertinente aos gêneros promocionais que nos despertou grandes 

interesses investigativos diz respeito à construção de sentidos que está por trás do discurso 

publicitário e, consequentemente, induziu-nos a questionar: como as estratégias textual-

discursivas são usadas na construção de sentidos dos textos publicitários e do propósito 

comunicativo dos anúncios e dos anunciantes?  

A partir das nossas leituras em Bhatia (1993, 1997), Bazerman (2006, 2007), 

Charaudeau (2008) e Koch; Bentes; Cavalcante (2008)
8
, percebemos uma forte harmonia 

entre a intertextualidade e os gêneros publicitários. Observamos que nos anúncios 

publicitários, tais como: anúncios em panfletos, folders, painéis, cartazes, outdoors, revistas, 

jornais, entre outros, é bastante recorrente o uso de outros gêneros na sua composição textual. 

Notamos, então, a pertinência do estudo do fenômeno da intergenericidade em anúncios 

publicitários, principalmente, no tocante ao propósito comunicativo dos gêneros anúncios e 

sua relação com o propósito comunicativo dos intergêneros subutilizados e com os sentidos 

construídos a partir do intergênero incorporado.  

Contudo, percebemos, em conformidade com a literatura existente sobre a 

abordagem desse tema, que os estudos da intertextualidade intergenérica, em específico nos 

gêneros anúncios, ainda são muito limitados e, portanto, necessitam de estudos mais detidos. 

Essas necessidades advêm das sutis fronteiras entre os gêneros e seus propósitos 

comunicativos, e da forma como são construídos e manipulados nas atividades 

sociodiscursivas, como fazem, por exemplo, nos anúncios publicitários. 

De modo geral, estudos sobre o uso que se faz de um gênero por outro gênero para 

além da estrutura, é bastante atual e pertinente, inclusive, com abertura interdisciplinar a 

outras áreas do conhecimento. Alguns trabalhos aplicados à Análise de Gêneros permitem 

reconhecer a importância das contribuições dessa relação interdisciplinar para além da 

Linguística, pois outras áreas do conhecimento podem dar suporte teórico-metodológico às 

produções de publicitários, jornalistas, juristas entre outros, do ponto de vista crítico da 

Linguística e da Análise do Discurso Crítica, no que concerne à textualidade e ao discurso.  

Komesu (2003) inovou em sua pesquisa a investigação da intergenericidade no 

âmbito virtual a fim de perceber como é utilizada na escrita das home pages, igualmente, 

como o fez Lima-Neto (2009) ao descrever as relações intergenéricas constitutivas do scrap 
                                                           
8
 A primeira edição desta obra de Koch, Bentes; Cavalcante foi publicada em 2007. Para o desenvolvimento da 

pesquisa, pautar-nos-emos pela segunda edição de 2008. A partir de então, nos referiremos, apenas, a edição de 

2008. 
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do Orkut. Cerveira (2009) também analisou a intertextualidade intergenérica como fator de 

persuasão em anúncios publicitários com foco na abordagem semiolinguística perpassando, 

inclusive, pelos modos da enunciação e da argumentação com base em Charaudeau (2008).  

Ainda sobre o aspecto intertextual, o trabalho de Fernandes (2010) mostra a 

intergenericidade entre a notícia versus o anúncio. A autora investigou as estratégias 

discursivas e efeitos de sentidos que essa hibridização dos gêneros provoca no leitor. E, 

Cavalcante; Nobre; Lima-Neto (2011) discutem em um artigo a intergenericidade como 

recurso humorístico em gêneros discursivos. Essas pesquisas mostram a amplitude da 

abordagem do fenômeno, suas aplicações e condições de uso em contextos diversos, contudo, 

na análise dos gêneros promocionais ainda é um estudo incipiente. 

Embora o fenômeno da intergenericidade tenha recebido maior atenção dos 

estudiosos da Linguística e seja visto como recurso textual-discursivo usado pelos produtores 

publicitários nos últimos anos, seu estudo ainda suscita muitas questões, pois no estado da 

arte não há trabalhos conclusivos sobre o tema. Marcuschi (2008, p. 171) considera oportuna 

uma discussão para identificar os aspectos novos envolvidos e a renovação da discussão dos 

gêneros, e mostra a necessidade de maior reflexão sobre o papel dos propósitos (funções) e da 

forma (organização textual) para a determinação do gênero. Isso porque os gêneros são 

usados para muitos propósitos e, com a sua expansão e mesclas também no espaço virtual, a 

reinvenção das suas formas e funções de uso caracteriza a evolução das práticas 

sociodiscursivas.  

No caso dos anúncios promocionais, neles se exploram com grande propriedade 

recursos linguísticos e textual-discursivos. Na perspectiva da prática publicitária, a 

intertextualidade e a intergenericidade no gênero é vista como estratégia dinâmica para atrair 

a atenção do leitor para o anúncio publicitário ao partilhar conhecimentos prévios abstraídos a 

partir do intergênero. A intertextualidade e a intergenericidade se apresentam em diversas 

tipificações e podem ser utilizadas de diversas formas para criar determinados sentidos, seja 

com finalidade informativa, poética, humorística, persuasiva, argumentativa ou qualquer outra 

(CERVEIRA, 2009).  

Para Marcuschi (2002), as relações que ocorrem entre gêneros constitui um recurso 

proveitoso e criativo no discurso publicitário; a sua configuração híbrida, hibridização, que o 

autor também chama de intertextualidade intergenérica, evidencia-se como uma mescla de 

funções e formas de gêneros diversos num dado gênero. Sabemos que essa mescla pode estar 

relacionada aos propósitos comunicativos tanto dos gêneros que recebem outros gêneros 
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incorporados à sua estrutura composicional, como também dos gêneros subutilizados, como 

mostrou Cerveira (2009).  

Pensando nos gêneros anúncios publicitários, indagamos como os produtores 

conseguem construir nos anúncios uma relação de sentidos e propósitos para que o leitor 

perceba? Como a construção de sentidos e efeitos nas mensagens publicitárias são abstraídos 

dos intergêneros? Como o intergênero interage com outros aspectos textual-discursivos no 

anúncio? Empreendendo uma sequência de questionamentos sobre esse o fenômeno da 

intergenericidade notificamos a necessidade de estudos aplicados à análise dos gêneros 

promocionais, o que torna esse campo de pesquisa proeminente, sobretudo com perspectiva 

na análise semiolinguística do discurso, como propusemos desenvolver. 

Sinalizamos, ainda, para a análise na perspectiva da Semiolinguística, pautada nos 

pressupostos teóricos de Charaudeau (2008), quanto ao modo de organização do discurso, seja 

ele enunciativo, descritivo, narrativo ou argumentativo em gêneros textuais. Poucos trabalhos 

contemplam os gêneros promocionais ou outros gêneros numa abordagem Semiolinguística 

do Discurso. Este é outro aspecto que confere a relevância desta pesquisa: a abordagem 

Semiolinguística, pois permite analisar o discurso que está por trás do gênero, ou seja, é uma 

proposta teórico-metodológica que complementa o estudo do fenômeno da intergenericidade 

nos anúncios promocionais, pois através da Semiolinguística pode-se analisar a encenação 

argumentativa na construção dos seus sentidos.  

Duarte (2011) mostra em sua pesquisa a confluência interdisciplinar entre a 

Linguística de Texto e a Semiolinguística. A autora analisou o dispositivo argumentativo para 

investigar a inter-relação entre a linguagem verbal e a não verbal (multimodalidade) na 

construção da argumentação do anúncio, a autora constatou que o dispositivo e os 

procedimentos argumentativos da semiolinguística possuem uma forte relação com a 

construção de sentido, aspecto relevante nesta pesquisa. 

O aspecto da construção de sentidos e a noção de efeito de sentido estão intimamente 

ligados à noção de discurso. Nos anos 60, Guilhaume (1964) foi o primeiro estudioso a tratar 

essa relação na distinção de sentido entre língua/discurso e língua/fala postulada por Saussure 

no início do século XX. Em nossos dias, a análise de sentido e efeito vem sendo discutida na 

perspectiva da análise de algum gênero textual ou com abordagem didático-pedagógica. No 

entanto, muitas vezes, não apresentam submissão de categorias que possibilite aprofundar a 

compreensão crítica desse fenômeno em potencial, bem como compreender a manipulação 

textual-discursiva na composição do texto. 
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Neste estudo tomaremos também a construção de sentidos nos anúncios 

promocionais como foco da análise, para mostrar como os recursos textual-discursivos são 

usados por produtores para causar efeitos nos leitores e alcançar um retorno da ação humana 

nas esferas sociais a que os anúncios são destinados, sob o propósito de compreender como as 

mensagens publicitárias ludibriam e persuadem o leitor para torná-lo consumidor em 

potencial, tão somente por meio de um “inofensivo discurso, aparentemente singular”, mas 

que é cheio de implicitudes e efeitos em sua composição textual-discursiva. Para isso, deter-

nos-emos, então, na análise da intergenericidade e da encenação argumentativa por estar 

intimamente ligada à construção dos sentidos dos anúncios através dos argumentos “em 

cena”. 

Diante dos muitos estudos destinados às teorias em torno da argumentação, à luz da 

Análise do Discurso, enveredamos pelo estudo da encenação argumentativa no discurso 

(CHARAUDEAU, 2008) para empreendermos uma contribuição pautada na interface com a 

abordagem semiolinguística, em gêneros promocionais. Uma vez que a argumentação é um 

dispositivo discursivo característico do contrato de comunicação entre os indivíduos nas 

práticas sociocomunicativas intermediadas pelos gêneros promocionais e está intrinsecamente 

ligada à sua composição textual-discursiva, concebemos a argumentação como um aspecto 

discursivo que institui poder sobre efeitos de sentidos construídos nos discursos publicitários. 

Constitui-se, portanto, um aspecto bastante pertinente às pesquisas do campo linguístico, 

publicitário, midiático e jornalístico, principalmente, no tocante à persuasão e à manipulação 

do discurso, pois, como vimos, são características inerentes à argumentação desde a Antiga 

Retórica. 

Com o estudo do fenômeno da intergenericidade e da encenação dos argumentos nos 

textos de anúncios publicitários mostramos como esses aspectos são usadas estrategicamente 

como recursos para causar certos efeitos e construir sentidos relacionados aos propósitos 

comunicativos específicos do anunciante e dos gêneros anúncios. 

Neste trabalho apresentamos algumas concepções de propósito comunicativo dos 

gêneros, estudos difundidos por Swales (1990), Bhatia (1993, 1997), e Askehave e Swales 

(2001), Marcuschi (2005); Hemais, B. e Biasi-Rodrigues, B. (2005); Sousa (2005), Araújo 

(2006), Lopes (2008), Charaudeau (2009), entre outros autores, para mostrar a relação do 

propósito comunicativo com a construção de sentidos e efeitos em anúncios publicitários, pois 

temos observado que determinados sentidos no texto tem um propósito comunicativo 

específico que aponta para a mensagem do anúncio e para a construção da imagem do produto 
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no mercado, ou seja, são propósitos distintos daqueles mais conhecidos de venda ou 

divulgação de bens e serviços. 

Deste modo, esta pesquisa pretende contribuir para fomentar o caráter científico dos 

estudos dos gêneros anúncios e contribuir para o aprofundamento do repertório de 

informações que vem se construindo ao longo das pesquisas em torno dos gêneros 

promocionais; além de instigar outros estudos acadêmicos voltados para o fenômeno da 

intergenericidade e a sua relação com outras categorias textuais. 

Acreditamos que este estudo pode dar suporte teórico e prático não apenas aos 

estudiosos e analistas de gênero, mas também aos produtores dos gêneros anúncios, que, por 

ventura, utilizem recursos linguísticos e textuais “intuitivamente” para produzir o anúncio, 

pois o uso incorreto ou aleatório desses recursos tem causado prejuízos para a comunicação, 

como: a não distinção ou reconhecimento do gênero, a distorção do propósito comunicativo 

do anunciante, ambiguidades ou até mesmo a “falsa divulgação” (CERVEIRA, 2009). 

Acreditamos também que o olhar interdisciplinar entre a Linguística, a Semiolinguística e a 

Publicidade pode gerar importantes contribuições para o estudo dos fenômenos discursivos 

pertinentes ao gênero publicitário, pois juntas tornarão menos opaca à linguagem/imagem 

difundida pelos veículos de publicidade. 

 

1.3 Descrição da Pesquisa 

 

Elegemos dois aspectos linguísticos para a análise dos gêneros anúncios: o fenômeno 

da intergenericidade, por ser um recurso que torna o anúncio mais criativo e chamativo, 

portanto é bastante recorrente nos anúncios publicitários; e, diante do discurso persuasivo que 

se encerra nos gêneros anúncios, atentamos para o estudo da encenação argumentativa e para 

o estudo do modo como os argumentos encenam o discurso publicitário.  

Fizemos um levantamento bibliográfico sobre o que há na literatura acerca do 

aspecto da intertextualidade intergenérica e verificamos a necessidade de maiores discussões 

sobre o tema, principalmente para mostrar o fenômeno aplicado à análise de quaisquer 

gêneros, devido à maleabilidade, característica típica dos gêneros textuais. O estudo 

intertextual e intergenérico e o modo de organização argumentativo do discurso necessitam de 

explorações mais detidas, cientificamente. A argumentação é um construto retórico 

característico do contrato de comunicação e da relação de troca entre os indivíduos, constitui 

um campo de análise oportuno e necessário, por estar intrinsecamente ligado à composição 
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textual-discursiva dos anúncios promocionais, e para compreender a importância dos gêneros 

publicitários nas sociedades pós-modernas. 

Para a análise dos textos seguimos a proposta teórico-metodológica de Charles 

Bazerman (2006), na perspectiva da Linguística Aplicada, tomando por categorias os Níveis 

de intertextualidade e as Técnicas de representação intertextual, utilizadas na construção dos 

textos dos anúncios publicitários. As concepções teóricas de Koch; Bentes e Cavalcante 

(2008), sobre o conceito e as tipificações de intertextualidade, cuja abordagem centra-se na 

Linguística de Texto, foram relevantes para a compreensão do fenômeno por outra 

perspectiva terminológica, no entanto, para a análise dos anúncios publicitários concentramo-

nos na proposta de Bazerman (2006). 

Pautamo-nos, também, na proposta Semiolinguística do Modo de Organização 

Argumentativo do Discurso, de Patrick Charaudeau (2008), para a análise da encenação 

argumentativa no texto dos anúncios e de como o dispositivo argumentativo opera “em cena”. 

Respaldamo-nos também nos postulados teóricos de Bhatia (1997, 1993), Swales (1990) e 

Askehave e Swales (2001), para a discussão do propósito comunicativo do gênero. Os 

critérios utilizados por Sousa (2005) e Lopes (2008) também nos serviram de embasamento 

para a análise do gênero, no sentido de melhor observar a recorrência da organização textual-

discursiva dos textos, bem como, perceber a influência do suporte e do estilo na construção 

dos sentidos e do propósito comunicativo dos anúncios publicitários. 

Neste trabalho, temos por objetivo geral analisar a interação entre o fenômeno da 

intergenericidade e a encenação argumentativa como estratégia textual-discursiva para a 

construção de sentidos dos textos publicitários e dos propósitos comunicativos dos 

anunciantes e dos anúncios publicitários para produzir efeitos no leitor.  

As reflexões e indagações em torno do fenômeno intergenérico e do objetivo geral 

que propomos, conduziram-nos a alguns objetivos específicos que pretendemos atingir: 

 

1. Analisar os níveis de intertextualidade e as técnicas de representação intertextual 

e o modo como são utilizados estrategicamente no anúncio para construir os 

sentidos dos textos publicitários e os propósitos comunicativos dos gêneros 

anúncios e dos anunciantes. 

 

2. Analisar a manipulação e/ou articulação do dispositivo argumentativo e dos 

procedimentos da encenação argumentativa, ao interagir com o intergênero, para 

construir sentidos no anúncio, produzindo efeitos no leitor, e para construir os 

propósitos comunicativos do anúncio e do anunciante. 
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O intuito de melhor perceber o fenômeno da intergenericidade e compreender a sua 

interação com a encenação dos argumentos no discurso, em anúncios publicitários, surgiu da 

seguinte questão geradora: 

 

1. De que modo o intergênero interage com a encenação argumentativa, 

estrategicamente, para construir os sentidos dos textos publicitários e o propósito 

comunicativo dos gêneros anúncios? 

 

Esse questionamento suscitou as seguintes questões secundárias: 

1.1 Como os níveis de intertextualidade e as técnicas de representação intertextual 

de outros gêneros são utilizados pelo gênero anúncio na construção de sentidos 

dos textos publicitários e o propósito comunicativo do gênero anúncio e/ou 

anunciante? 

1.2 O gênero anúncio se utiliza também do propósito comunicativo do intergênero 

subtilizado, para construir seus sentidos ou seu próprio propósito comunicativo? 

1.3  De que modo o dispositivo argumentativo é manipulado e/ou articulado na 

encenação argumentativa, ao fazer uso do intergênero, para construir os sentidos 

e efeitos desejados nos textos e o propósito comunicativo dos gêneros anúncios? 

 

Esses questionamentos confluem para o pressuposto central e pressupostos 

secundários que nos orientaram para o desenvolvimento da pesquisa: 

 

2. Pressuposto central 

O intergênero interage com a encenação argumentativa nos textos dos anúncios 

publicitários como estratégia textual-discursiva para a construção de sentidos desses textos e 

do propósito comunicativo dos gêneros anúncios e dos anunciantes, produzindo efeitos no 

leitor através da sua nova estrutura e da combinação/composição dos seus argumentos. 

 

2.1 Pressupostos secundários 

a) Os anúncios publicitários se valem dos valores nominais de outros gêneros e dos 

seus propósitos comunicativos, como depoimento, entrevista, poemas, provérbios, 

canções, charge, notícia etc, para construir os sentidos dos textos publicitários e os 

propósitos comunicativos dos anúncios e dos anunciantes; 
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b) O conteúdo temático, o estilo e a construção composicional dos intergêneros são 

preservados nos anúncios para construir, a partir delas, sentidos e propósitos 

comunicativos específicos dos anúncios publicitários e anunciantes; 

c) O propósito comunicativo e os sentidos dos textos de anúncios publicitários são 

construídos, estrategicamente, através da interação entre os níveis de 

intertextualidade evocados pelo intergênero e a encenação dos argumentos no 

discurso publicitário. 

 

1.4 Aplicação Metodológica e Percurso da Pesquisa 

 

Diante dos nossos objetivos, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, com incursões 

quantitativas cuja metodologia está pautada na descrição detalhada dos dados e na sua 

interpretação, com incursões quantitativas. Para tanto, os dados quantitativos apenas ilustram 

as ocorrências dos fenômenos estudados. Optamos pela pesquisa qualitativa por considerar a 

construção do social como realidade de estudo suscetível ao diálogo com outros discursos 

(FLICK, 2009). Esta pesquisa inscreve-se, pois, no modelo integracionista de pesquisa 

interdisciplinar, pois as áreas de conhecimento utilizadas, Linguística Aplicada, 

Semiolinguística e Publicidade, são interdependentes e incidem sobre as questões particulares 

da pesquisa para dialeticamente superar os obstáculos (VAN LEEUWEN, 2005).  

Inicialmente, organizamos a pesquisa em três momentos investigativos essenciais: 

levantamento e leitura da bibliografia sobre o tema e discussão das concepções teóricas; 

seleção qualitativa e quantitativa dos artefatos discursivos da pesquisa (os anúncios 

publicitários); e análise do corpus, a partir da realidade dos dados obtidos. 

Trabalhamos com a forma impressa de três tipos de anúncios publicitários: 10 

anúncios de exemplares de revistas de circulação nacional, 10 anúncios de outdoors e 10 

anúncios de panfletos, totalizando 30 textos, coletados em seus respectivos suportes de 

publicação, uma vez que o suporte é característica inerente a cada tipo de anúncio, como 

constatou Lopes (2008) em sua pesquisa, porém o suporte não constitui aspecto de análise.  

Trabalhar com a forma impressa dos anúncios publicitários porque possui grande 

circulação, apesar do advento da internet e, em geral, por estarem mais expostos e, por isso, 

acessíveis aos usuários. Por isso, consideramos que, por meio impresso, o anúncio vai até o 

consumidor, como “veículo” do bem anunciado, já na forma digital, o consumidor é quem vai 

até o anúncio, através do acesso eletrônico.  
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Escolhemos trabalhar com esses três tipos de anúncios porque notamos que, nesses 

suportes, os anúncios possuem grande visibilidade, já que são meios bastante difundidos, 

socialmente, e/ou muito visados pelos anunciantes. Além desses critérios, consideramos as 

marcas de intertextualidade, independentemente do produto ou serviço anunciado, pois nosso 

foco é o fenômeno linguístico.  

Os textos foram coletados no período de fevereiro de 2006 a junho de 2011, todavia 

isso não constitui um critério de análise. Esta informação serve, apenas, para situar os 

anúncios em termos de localização temporal. Os textos foram escaneados e armazenados no 

banco de dados do nosso Grupo de Estudos/GETEME, cuja finalidade dos arquivos de textos 

é dar suporte aos estudos desenvolvidos pelo grupo.  

Realizamos a análise dos gêneros para além da sua utilidade metodológica, pois as 

observações nos permitiram, igualmente, tecer um diálogo alternativo à epistemologia 

convencional, entre as três áreas de estudo: Linguística Aplicada e Semiolinguística que 

orientaram a discussão e a performance da análise.    

Em síntese, investigamos as seguintes categorias para a análise do fenômeno da 

intergenericidade e da encenação argumentativa para a construção de sentidos dos textos dos 

anúncios publicitários e do propósito comunicativo dos gêneros anúncios: 

 

1) Os níveis de intertextualidade e as técnicas de representação intertextual que o 

gênero anúncio subtiliza de outro gênero, a partir das relações explícitas e 

implícitas que um texto ou mesmo um enunciado pode estabelecer com textos 

antecedentes, contemporâneos e até com textos futuros, em potencial. 

2) Os componentes da encenação argumentativa, que articulam o dispositivo 

argumentativo que opera em cena, e os procedimentos da encenação 

argumentativa que organizam os elementos no contexto textual-cognitivo dos 

gêneros publicitários. 

 

1.4.1 Dos passos da análise 

 

 Seguimos a orientação teórico-metodológica proposta por Bazerman (2006) para a 

análise intertextual dos artefatos discursivos desta pesquisa, os anúncios publicitários, cujo 

enfoque deve recair sobre os níveis de intertextualidade e as técnicas de representação 

intertextual utilizados ao chamar as vozes dos outros textos para o argumento central. E, 
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seguimos a orientação teórico-metodológica de Charaudeau (2008) para a análise dos 

componentes e dos procedimentos da encenação argumentativa nos textos dos anúncios 

publicitários.  

Executamos os seguintes passos, hierarquicamente, no desenvolvimento da 

pesquisa: 

1) Analisamos as referências, explícitas e implícitas, a outros textos, autores ou 

gêneros para classificar os níveis e técnicas de intertextualidade presentes nos 

anúncios; 

2) Analisamos a intergenericidade da seguinte forma: a) identificamos e 

classificamos os níveis e técnicas de intertextualidade, de acordo com Bazerman 

(2006), recorrentes nos anúncios; b) analisamos a relação do uso dos níveis de 

intertextualidade com as técnicas de representação para saber se há implicação de 

um sobre o outro; c) analisamos a influência dos propósitos comunicativos do 

intergênero subtilizado nos anúncios para a construção dos propósitos 

comunicativos dos gêneros anúncios;  

3) Analisamos a encenação argumentativa de acordo com a proposta de Charaudeau 

(2008) da seguinte forma: a) analisamos e classificamos os componentes dos 

enunciados, em cada anúncio a partir dos dados do quadro de questionamentos 

que configura o dispositivo argumentativo, para mostrar como a proposta, a 

proposição e a persuasão constroem o argumento central; b) analisamos e 

classificamos os procedimentos da encenação argumentativa; e c) mostramos 

como o dispositivo argumentativo e os procedimentos foram utilizados na 

construção de efeitos de sentidos dos anúncios; 

4) Subdividimos os anúncios, conforme os seus respectivos suportes, e organizamos 

os dados em dois quadros descritivos: um quadro para a descrição dos níveis e 

técnicas da intertextualidade (BAZERMAN, 2006) ocorrentes nos anúncios e, 

outro, para a análise dos componentes e procedimentos da encenação 

argumentativa (CHARAUDEAU, 2008) na composição retórica dos anúncios 

publicitários;  

5) Analisamos a interação da intergenericidade com a encenação argumentativa para 

a construção de sentidos nos textos publicitários; descrevemos quais são os efeitos 

de sentidos, construídos através do uso particular de uma categoria e/ou do uso 

conjunto delas; e analisamos e demonstramos como as categorias são usadas 

como estratégia textual-discursiva nas mensagens publicitárias. 
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1.5 A Organização Textual da Dissertação 

 

Organizamos a dissertação em quatro capítulos, além das considerações finais, a 

saber: 

No Capítulo 1, Introdução, apresentamos algumas considerações sobre o tema e o 

objeto de pesquisa, defendemos a relevância e as contribuições desta pesquisa, apresentamos 

a descrição da pesquisa, mostramos a aplicação metodológica e o percurso da pesquisa, além 

dos passos executados na análise dos artefatos discursivos que compõem o corpus da 

pesquisa da pesquisa. 

 

No Capítulo 2, Concepções teóricas, apresentamos uma discussão teórica em torno 

das principais concepções que norteiam o estudo do gênero textual, e mostramos as noções 

que tomamos por base para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

No Capítulo 3, O fenômeno da intergenericidade, empreendemos uma abordagem 

das duas categorias de análise desta pesquisa: a intergenericidade, com base na proposta 

teórica de Bazerman (2006), no âmbito da Linguística Aplicada; e a encenação 

argumentativa, postulada por Charaudeau (2008), no âmbito da Semiolinguística. 

Apresentamos, ainda, algumas concepções sobre a construção de sentidos e o propósito 

comunicativo, que orientou nossa análise. 

 

No Capítulo 4, A intergenericidade e a encenação argumentativa nos anúncios 

publicitários, analisamos o corpus, composto por trinta textos publicitários, descrevemos os 

dados subtraídos dos artefatos discursivos, realizamos a análise crítica da construção de 

sentidos nos anúncios e do propósito comunicativo e discutimos os resultados. 

 

Finalizamos com as Considerações finais, em que sintetizamos as verificações e 

empreendemos as ponderações sobre o tema contemplado neste estudo. Apresentamos, ainda, 

as contribuições desta pesquisa e sinalizamos para as sugestões de continuidade de estudo.  
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2. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Neste capítulo, apresentamos as concepções de língua, texto, contexto, interdiscurso, 

intertexto e gênero textual, noções que permeiam o estudo do fenômeno da intergenericidade 

e a encenação argumentativa e que norteiam a análise do gênero que estudamos, os anúncios 

publicitários, que será tratado no último ponto deste capítulo. 

 

2.1 Concepções de língua, texto e contexto 

 

Iniciamos a discussão sobre as noções de língua, texto e contexto mencionando os 

postulados epistemológicos bakhtinianos, cujos estudos da linguagem, desenvolvidos por 

Bakhtin, em meados do século XX, primam pela língua, não na sua forma gramaticalmente 

puritana apregoada pelos formalistas e funcionalistas, mas pelo caráter dialogal e 

sociointeracionista intermediada pelo gênero textual, noção que até os nossos dias influencia a 

visão sobre a Linguística no mundo todo. 

 Para Bakhtin (1992, p. 113), a palavra “é determinada tanto pelo fato de que procede 

de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém”. Bakhtin, como um pensador da 

linguagem, defende que a língua é interativa em sua essência e afirma que “ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte” (1992, p. 113). O autor privilegia a 

interação verbal e sua concepção de língua é desvencilhada da noção de sistema atribuída 

pelos estruturalistas. Para Bakhtin, “a língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 

individual dos falantes” (1992, p. 124).  

A língua é um dispositivo funcional e dinâmico a ser articulado e manipulado por seu 

usuário de modo individual e particular. As peculiaridades dessa forma de uso da língua 

propiciam a interação entre os falantes e delineiam seu uso em coletividade. Mais que um 

instrumento de comunicação, ou outras denominações conceituais, a língua é uma 

engenhosidade fonológica inerente ao ser humano, é algo que já nasceu com ele porque está 

relacionada à sua necessidade latente e aparente de se comunicar. A língua é uma realização 

técnica, com representação sonora, oral, representação física, através da escrita, e até 

representação gestual, facial e mímica, como as línguas de sinais. 

Bakhtin e Volochinov (1986), em sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

manifestam a concepção de enunciação como produto da interação social, voltada para o 
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exterior dessa interação, ou seja, envolvida por um meio social que gera relações sociais. A 

noção de enunciado pôs em foco a língua e o sujeito nos estudos acerca da linguagem em 

sociedade, cujos parâmetros básicos se fundamentam na interação e no dialogismo entre seus 

falantes. 

A concepção interacional (dialógica) da língua remete a outro objeto fundamental 

nessa interação: a noção de texto, que está vinculada à língua e aos sujeitos construtores desse 

processo sócio-interacionista. A língua é a expressão do pensamento do sujeito, é um produto 

da interação discursiva humana, e o texto é uma materialização desse produto. A interação 

humana, no entanto, subsiste em um determinado contexto que é necessário adequar-se de 

acordo com o seu propósito comunicativo, em função de uma “representação da verdade”, de 

acordo com Carvalho (1996, p.161). Para a autora, 

 
A língua fornece, com base no acervo de que dispõe, formas que respondem 

convenientemente às necessidades funcionais. Mas a língua não libera gratuitamente 

suas modalidades: ao permitir o uso, ela ao mesmo tempo o restringe. Exploram-se 

as palavras e brinca-se com elas, mas isso tem como contrapartida uma forma 

linguística que passa a se impo. 

 

Brandão (1993, p. 49) retoma a epistemologia clássica bakhtiniana de que “a língua 

tinha como função representar o real. Para ela, um enunciado é verdadeiro se corresponder a 

um estado de coisas existentes”, sob a ótica de que “o sujeito é essencialmente histórico. E 

porque sua fala é produzida a partir de um determinado lugar e de um determinado tempo, à 

concepção de um sujeito histórico articula-se à outra fundamental: a de sujeito ideológico”.  

Buscamos em Pêcheux (1969) outra noção de língua correlacionada ao sujeito, 

atrelada à materialidade discursiva que faz da língua um lugar material em que se realizam os 

efeitos de sentidos. Esses efeitos perpassam a interpretação do sujeito a partir das formas da 

língua. Por esse viés, Charaudeau (2008) também concebe a língua como material verbal 

estruturado em categorias linguísticas que possuem forma e sentido, enquanto o texto 

representa o resultado material do ato de comunicação e das escolhas consciente e/ou 

inconsciente feitas pelo sujeito falante diante da situação comunicativa e do seu contexto. 

Essas duas concepções, para Charaudeau (2008), são distintas, apesar de 

correlacionadas. Ele considera o contexto um ambiente textual interno ao ato de linguagem, 

que pode se referir ao texto verbal, à imagem, enquanto a situação comunicativa se refere ao 

ambiente externo, físico e social do ato de comunicação. Para o autor, o contexto pode ser: 

linguístico, que designa a extensão verbal do circuito entre as palavras, e o contexto 
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discursivo, que designa os atos de linguagem existentes em uma determinada sociedade, 

permitindo-lhe interpretações específicas. 

Na Linguística Textual, até o final da década de 60, os estudos do texto detinham-se 

nas relações transfrásticas para além da gramática tradicional, tendo como concepção de texto 

uma frase complexa ou um signo linguístico, e estava voltada para a elaboração de gramáticas 

textuais. Durante a década de 70, a noção de textualidade sobrepõe-se ao tratamento dos 

textos segundo a gramática e a competência textual dos falantes. 

Na concepção sistêmico-funcional de Halliday (1989, p. 10), baseada no 

interacionismo australiano, o texto é definido por seus aspectos funcionais, ou seja, é a 

linguagem que desempenha um determinado papel em um contexto específico. O autor 

entende o texto como uma troca social de significados, tratando-se de um evento interativo em 

que os falantes interagem em uma situação de comunicação (1989, p. 11). Halliday e Hassan 

(1976, p. 293) definem o texto como uma unidade de uso da língua em uma situação de 

interação e como uma unidade semântica, “uma unidade de sentido em contexto, uma textura 

que expressa o fato de que ele se relaciona como um todo com o ambiente no qual está 

inserido”.  

 Para a Linguística de Texto, hoje, o conceito de texto assumiu novas formas teóricas 

e, de certo modo, no sentido amplo, vinculada a um contexto particular. Na visão de 

Marcuschi (1998), a Linguística de Texto tornou-se “uma disciplina de caráter 

multidisciplinar, dinâmica, funcional e processual, considerando a língua como não-autônoma 

nem sob seu aspecto formal”. Koch (1997) nos mostra que os conceitos de texto atualmente 

são pautados numa teoria do texto que considera as condições de produção e de recepção de 

textos, enquanto a produção textual é uma atividade verbal (atos de fala), consciente e 

interacional. A definição de Beaugrande (1997, p. 10) elucida essa tendência, em que o texto é 

considerado um “evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e 

sociais”. 

 Para Koch (1997, p. 26), 

 
O texto pode ser considerado um conjunto de pistas, representadas por elementos 

linguísticos de diversas ordens, selecionados e dispostos de acordo com as 

virtualidades que cada língua põe à disposição dos falantes, no curso de uma 

atividade verbal, de modo a facultar aos interactantes não apenas a produção de 

sentidos, como a fundear a própria interação como prática sociocultural. 
 

O texto é comumente visto como uma unidade de sentidos, mas que pode evocar os 

sentidos de outros textos para construir os seus próprios sentidos, de modo que os leitores 
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possam reconhecer as pistas, as marcas de outros textos que ampliando a sua compreensão 

interpretativa e corroborando para o despertar da competência leitora. 

Para Bazerman (2007, p. 60),  

 

Ao construir um texto, o escritor torna visível aos leitores alguns elementos que 

entraram ali, representados de modos genericamente apropriados e colocados em 

relação com outros elementos visíveis. [...]. Outros elementos ajudam a informar as 

decisões táticas e estratégicas sobre como o texto deve ser estruturado. 

 

 

Os autores mencionados já elucidavam uma questão bastante pertinente à 

compreensão e definição do texto: o contexto. Uma questão criticada por Goffman (1964), 

como negligenciada pela linguística moderna, estrutural ou gerativa, que apenas preocupou-se 

em descrever as unidades linguísticas sem transcender ao seu contexto de uso. Mais 

recentemente, o desenvolvimento da abordagem pragmática e, porque não dizermos, que os 

estudos em torno dos gêneros textuais trouxeram o reconhecimento da importância do 

contexto como elemento da prática sócio-discursiva.  

Recorrendo à etimologia da palavra, con-texto se refere ao que está no texto. Neste 

sentido, o contexto se relaciona dialeticamente com a língua, com o texto e com o sujeito que 

dá forma a esse contexto. Nas palavras de Duranti e Goodwin (1992, p. 30), “o contexto 

delimita a linguagem ao mesmo tempo em que é ele próprio delimitado por ela. [...] O 

contexto não restringe simplesmente a linguagem, mas é também um produto de seu uso”. 

Uma relevante menção ao termo contexto está nos apontamentos da Antropologia 

Moderna
9
, na interpretação transcendentalista do antropólogo Bronislaw Malinowski (1923), 

que introduziu, ainda na década de 20, duas concepções de contexto: contexto de situação, 

referente à situação e condições de uso significativo em que a linguagem é realizada, e 

contexto cultural, que considera os aspectos culturais envolvidos na interação interdiscursiva. 

Para o autor, a partir dessas divisas “um enunciado só se torna inteligível quando colocado 

dentro de seu contexto de situação” (MALINOWSKI, 1923). Essa percepção proporcionou a 

transdiciplinaridade de diálogo com as demais ciências e a difusão do termo nos princípios do 

sócio-interacionismo.   

Mais recentemente, a Linguística de Texto incorporou à perspectiva interacionista a 

compreensão do contexto nos aspectos sociocognitivos dos sujeitos, que considera os 

conhecimentos de mundo depreendidos pelos sujeitos sociais para a construção de um 

                                                           
9
 Ver Denis Tedlock (1986), A tradição analógica e o surgimento de uma antropologia dialógica. 
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determinado contexto. Para Koch (2009, p. 24)
10

, seria possível postular que os contextos 

estão agrupados no contexto cognitivo, pois o co-texto, referente à situação e às ações 

comunicativas e interacionais, faz parte do domínio cognitivo de cada sujeito, isto é, “têm 

uma representação em sua memória, como acontece também com o contexto sócio-histórico e 

cultural”. 

Neste estudo, pautamo-nos, portanto, na concepção de que os textos são frutos da 

interação humana e de suas práticas discursivas em comunidade, os textos são frutos das 

atividades sociais desempenhadas pelo homem desde os primórdios da escrita. Com a 

necessidade de novas performances textuais, para satisfazer as necessidades 

sociocomunicativas, a noção de texto está para a noção de gênero, pois ambos em sua 

essência organizam as atividades sócio-discursivas dando forma às interações letradas 

(BAZERMAN, 2007). 

 Esse posicionamento de Bazerman converge com a afirmação de Marcuschi (2006, 

p.25), para quem “todas as nossas manifestações verbais mediante a língua se dão como 

textos e não como elementos linguísticos isolados. Esses textos são enunciados no plano das 

ações sociais situadas e históricas”, que confluem para o tratamento dos gêneros textuais, 

conforme apresentaremos adiante. 

 

2.2 Interdiscurso e intertexto  

 

A exposição dessas noções é fundamental para a compreensão do tema maior desta 

pesquisa: o fenômeno intergenérico nos anúncios. Em se tratando de comunicação e suas 

relações em sociedade, o interdiscurso e o intertexto são construtos que estão sempre 

presentes nas práticas discursivas humanas. A noção de interdiscurso nasce na compreensão 

de interação verbal e na relação dialógica que as pessoas constroem. Evocar outros textos e 

discursos valida e respalda o texto ou o discurso em construção. 

Para Bakhtin (1986), a produção da linguagem e o profícuo exercício da língua se 

realizam na interação verbal, na constituição dos sujeitos como falante, na geração de texto, 

discurso e gêneros do discurso. A língua como fenômeno social de comunicação permite aos 

sujeitos a interação dos discursos produzidos em sociedade, e o seu cruzamento, uma relação 

dialógica para além da fala. O interdiscurso nasce na interação dialógica entre discursos 

produzidos e discursos a se produzir.  

                                                           
10

 A primeira edição da referida obra data de 2005. Estamos utilizando a 6º edição, publicada em 2009.  
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Apoiamo-nos na definição de Charaudeau e Maingueneau (2002), eles apresentam 

dois sentidos para o verbete “interdiscurso”, que pode constituir um “conjunto de discursos do 

mesmo campo que mantêm relações de delimitação recíproca uns com os outros”, no sentido 

restritivo, e pode constituir um “conjunto das unidades discursivas com as quais um discurso 

entra em relação explícita ou implícita”, no sentido amplo.  

Para Maingueneau (2000), o interdiscurso é referente ao discurso assim como o 

intertexto é referente ao texto. Essas correlações implicam que um conjunto de discursos 

configura a interdiscursividade, como igualmente, um conjunto de relações implícitas ou 

explícitas que um texto compartilha com outros textos configura a intertextualidade, conforme 

explica Maingueneau (2000). O interdiscurso pode aparecer em dois sentidos: sentido 

restritivo, um conjunto de discursos, do mesmo campo discursivo ou distinto, que mantêm 

relações recíprocas; e, sentido amplo, um conjunto de unidades discursivas que apela para um 

discurso particular numa relação implícita ou explícita (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008). 

Charaudeau e Maingueneau (2008) defendem que todo discurso é atravessado pela 

interdiscursividade e tem relação multiforme com outros discursos, portanto, o discurso está 

para interdiscurso assim como intertexto está para texto. E nós acrescentamos que, nesse 

mesmo raciocínio linguístico, o gênero está para intergênero, pois a relação compartilhada de 

espaço e traços genéricos constitui em si a forma intergenérica. 

Uma visão que nos chama a atenção é a de Courtine (1981, p. 54), que considera o 

interdiscurso como “uma articulação contraditória de formações discursivas que se referem a 

formações ideológicas antagônicas, pois o interdiscurso apresenta uma lógica de produção de 

efeitos de sentidos capaz de construir e instituir ideologias nas sociedades”. Assim como a 

autora, consideramos que o interdiscurso é um construto estrategicamente ideológico, a 

construção torna-se antagônica ao produzir uma espécie de subestimação de um discurso por 

outro, ao recriar novos sentidos, valores e efeitos que pertencem ao interdiscurso subutilizado. 

Para Charaudeau (1993d), no interdiscurso há um jogo de reenvios entre discursos 

que tem um suporte textual, mas dele não se tem memória, como por exemplo os slogans de 

marcas, que são enunciados com carga discursiva que podem atuar como interdiscurso cujos 

sentidos vão sempre remeter àquela marca. Na prática, os efeitos de sentidos são construídos 

no discurso através de representações cristalizadas de um determinado interdiscurso, como 

defende Charaudeau (1993b, p. 316). O autor acrescenta que o sentido interdiscursivo que se 

apoia nas locuções ou nos enunciados cristalizados ligados normalmente às palavras para 

abstrair deles um valor simbólico.  
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Quando há interdiscursividade, o valor simbólico de um discurso constroi-se, 

principalmente, a partir do valor ideológico do interdiscurso subutilizado, muito fortemente, 

atrelado à identidade de quem o profere. Por isso, pesa sobre a escolha das palavras e dos 

enunciados a construção dos sentidos que um discurso deseja alcançar. A representação 

cristalizada que certas palavras ou enunciados já possuem no repertório enciclopédico social é 

que provoca determinados sentidos e efeitos quando tais são proferidos, possuem um valor 

simbólico comum ao público. 

Entre os discursos mais famosos da História estão dois discursos que marcaram o 

século XX, o discurso de Charlin Chaplin (1889-1977), ator e diretor inglês, proferido no 

final do filme “The Great Dictator” (1940)
11

,
 
O grande ditador; e o discurso de Martin Luther 

King Jr. (1929-1968), um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos 

negros nos Estados Unidos, e no mundo, intitulado “I have a dream”(1963)
12

, Eu tenho um 

sonho. Ambos os discursos tratam de temas raciais e crimes hediondos contra a humanidade. 

Esses dois discursos, não obstante a polêmica temática, contrária aos interesses políticos e 

ideológicos, passaram a ser referência para outros discursos e causam grande comoção no 

público. O valor simbólico que eles carregam é holístico, pronunciá-los tornou uma estratégia 

retórica contundente, que abrilhanta qualquer discurso que os tomem por base ou referência, 

principalmente, na oralidade, em eventos de causas humanitárias e étnicas, ambientais, 

políticos, ou sobre conflitos civis etc. O valor simbólico que está por trás do interdiscurso, 

causa mais expectativa e impacto, prende a atenção do público e respalda o discurso e o seu 

orador. 

O intertexto, por sua vez, é hoje um recurso constitutivo dos textos e dos processos 

linguísticos em torno do discurso, bastante presente nos gêneros textuais. Em anúncios 

publicitários, esse recurso é utilizado para focalizar o serviço ou produto anunciado, 

apoiando-se nas inferências que transcendem ao texto elaborado. Ao se apoiar em outros 

textos, o anúncio transfere para si uma “carga textual” convencional que, para o texto 

publicitário em si, é bastante conveniente, uma vez que ele retoma um sentido já subscrito 

para compor o seu próprio sentido. 

Para Koch, Bentes e Cavalcante (2008, p. 121), o intertexto poderá constituir apenas 

“co-incidências de fragmentos de textos”. No entanto, as autoras (2008, p. 01) ressaltam que 

“haverá intertextualidade sempre que, intencionalmente, o enunciador estabelecer um diálogo 

                                                           
11  Ver este discurso em: 

http://www.seufuturonapratica.com.br/portal/fileadmin/user_upload/POL/discurso_final.pdf 
12 Ver este discurso em: http://www.palmares.gov.br/sites/000/2/download/discursodemartinlutherking.pdf 

 

http://www.palmares.gov.br/sites/000/2/download/discursodemartinlutherking.pdf
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entre o texto que está produzindo e outro(s), supondo que o co-enunciador conseguirá 

reconhecer a interseção entre eles, ou seja, que será capaz de identificar o intertexto”.  

Para as autoras,  

 
O intertexto ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) 

anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da 

memória discursiva dos interlocutores. Isto é, em se tratando de uma 

intertextualidade stricto sensu, é necessário que o texto remeta a outros textos ou 

fragmentos de textos efetivamente produzidos, com os quais estabelece algum tipo 

de relação. (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 17).  

 

Maia (2007, p. 193) chama de intertextual “toda referência – explícita ou implícita – 

a outros textos (ou paratextos) tomados esses num sentido bem amplo (orais, escritos, visuais, 

musicais, publicitários etc)”. Para tanto, o reconhecimento dos intertextos, pelo co-

enunciador, depende da competência textual do leitor, depende dos seus conhecimentos 

enciclopédicos ou conhecimentos de mundo para tornar a transição interpretativa mais fluída 

e favorecer a compreensão dos sentidos construídos no novo texto. Para Maia (2007, p.193), 

“a intertextualidade está ligada ao conhecimento dos códigos utilizados (entre eles, o código 

linguístico) e ao conhecimento de mundo, que deve ser compartilhado, ou seja, comum ao 

produtor e ao receptor. A nossa compreensão de textos dependerá muito das nossas 

experiências, vivências e leituras”.  

Essa concepção conflui com a análise de Fiorin (1996, p.10). Para o autor, 

  

O texto pode ser abordado de dois pontos de vista complementares: de um lado, 

pode-se analisar os mecanismos sintáticos e semânticos responsáveis pela produção 

do sentido; de outro, pode-se compreender o discurso como objeto cultural, 

produzido a partir de certas condicionantes históricas em relação dialógica com 

outros textos. 

 

Charaudeau (1993d) considera o intertexto como um jogo de retomadas de textos 

configurados e ligeiramente transformados. É nesse jogo que os sentidos do texto são 

construídos, a partir dos sentidos do intertexto. Contudo, acreditamos que os sentidos 

abstraídos do intertexto dão ao texto que o subutiliza efeitos de sentidos mais enfáticos e até 

mais persuasivos, porque o intertexto é um recurso textual incorporado para criar uma nova 

situação comunicativa, com novos propósitos comunicativos, a partir de “velhas” bases. 

Contudo, frisamos que intertextualidade e intertexto são configurações distintas, a 

intertextualidade é o fenômeno textual em si, enquanto o intertexto é um elemento 

sobrejacente nesse fenômeno, e não o contrário. A remissão às expressões cristalizadas recebe 

um novo sentido a partir do valor simbólico original é o que acontece na construção de 
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sentidos e efeitos dos anúncios publicitários, em que os anunciantes se valem de enunciados 

tipificados para abstrair sentidos concernentes aos propósitos comunicativos dos anúncios e 

aos seus interesses discursivos.  

Essas noções primárias são importantes para as discursões a seguir. 

 

2.3 Gênero textual 

 

A discussão sobre os gêneros textuais é relevante para a nossa pesquisa por ser um 

gênero textual nosso objeto de estudo. Algumas concepções ainda dividem opiniões ao passo 

que se unem para mostrar a importância desse construto, produto por excelência da ação 

discursiva coletiva entre os seres humanos.   

Recorremos novamente à importância das concepções de Bakhtin, precursor também 

dos estudos sobre os gêneros do discurso. O autor defende que através do gênero o sujeito 

estabelece uma relação dialógica e interacionista com a língua e com o mundo. Nossa 

pretensão em retomar Bakhtin diz respeito à três elementos que o autor defende que 

constituem, como ele chama, o gênero do discurso, que são: o conteúdo temático, conjunto de 

temas que um determinado gênero pode explorar; a construção composicional, que se refere à 

estrutura interna do enunciado e o estilo, que são os recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais utilizados pelo enunciador.  

Bakhtin (1997, p.179 [1953]) postula,  

 
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 

modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 

humana (...). O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 

uma dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja, 

pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais – mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. 

 

Percebemos que esses elementos estão relacionados ao reconhecimento dos gêneros 

textuais que os publicitários subutilizam nos textos dos anúncios publicitários, pois temos por 

intuição que os leitores reconhecem o intergênero por meio desses elementos, que constituem 

os traços genéricos que o caracterizam.   

As concepções de gêneros abrangem muitos pontos de vistas que sinalizam para as 

variações do termo: gêneros do discurso, gêneros de textos e/ou tipos de gênero. Alguns 

autores concebem a discussão da oposição entre esses termos de acordo com as perspectivas 

de estudo em que se inserem na Análise do Discurso Francesa.  Charaudeau; Maingueneau 
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(2008, p. 251), Adam (1999) opõem gêneros e tipos de textos, Bronckart (1996) opõe gêneros 

de textos e tipos de discurso, Maingueneau (1998) distingue tipo de texto, hipergênero e 

gênero através das relações de encaixamento, e Charaudeau (2001) distingue gêneros e 

subgêneros situacionais que englobam os gêneros de discurso. 

Os autores citados apontam para a amplitude desse termo, no entanto, não temos a 

pretensão de ampliar esse debate ou discutir terminologias, apenas mostrar a profusão desse 

universo. Em nossa pesquisa seguiremos as concepções de gênero pautadas nos processos 

sócio-comunicativos, frutos das atividades sócio-discursivas humanas (BHATIA, 1997; 

BAZERMAN, 2006). 

A concepção teórica de Bazerman (2005, p. 31), de que os gêneros “emergem nos 

processos sociais em que as pessoas tentam compreender umas as outras suficientemente bem 

para coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos básicos”, 

converge com a nossa visão sobre o papel dos gêneros textuais para melhor desenvolver as 

atividades humanas. Para o autor, os gêneros são parte do modo como os seres humanos dão 

forma às atividades sociais. A Publicidade, por exemplo, lida diretamente com essa atividade 

e com as necessidades sócio-comunicativas de ambas as partes: produtor/anunciante e 

receptor/consumidor, estabelecendo relações diversas por meio do texto e do gênero. 

Bazerman (2006, p. 23) também defende: 

 
Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser. São 

frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São lugares onde o 

sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que formamos e as 

comunicações através das quais interagimos. 

 

Bazerman (2006) aponta a posição que os gêneros assumem na sociedade, e defende 

que eles são como modeladores das práticas comunicativas que acabam sendo assimilados 

pela forma e propósito sócio-comunicativo que desempenham, como a carta, os anúncios, o e-

mail, a bula, o memorando, o ofício etc. Acreditamos que é neste aspecto que reside a 

construção de sentidos nos textos dos gêneros textuais, pois a identificação da forma e do 

propósito comunicativo do gênero, pelo leitor, é o primeiro passo que ele pode associar os 

sentidos desse gênero com base nas práticas comunicativas do seu dia a dia. 

No entanto, consideramos o aspecto cognitivo relevante nesse processo de uso e de 

produção dos gêneros textuais, assim como Lima-Neto (2009), pois os leitores constroem 

representações cognitivas para as práticas discursivas que eles desenvolvem. Se não fosse 

assim, não haveria comunicação, pois são as representações cognitivas que dão formas às 

práticas de linguagem.  
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Lima-Neto (2009) defende que é com base nessa representação que o leitor é capaz 

de identificar o gênero por seus conhecimentos prévios sobre ele. Compartilhamos da visão 

do autor, pois, conforme nossos estudos sobre os gêneros promocionais, a representação 

cognitiva e os conhecimentos prévios e enciclopédicos do leitor, acerca das produções 

publicitárias e seus propósitos comunicativos, corroboram para gerar um conjunto de 

expectativas no leitor sobre os anúncios, preparando-o para “perceber” e conceber os sentidos 

e os efeitos construídos nos textos publicitários. 

Nas palavras de Bazerman (2006, p. 23), os gêneros “não são apenas formas. 

Gêneros são formas de vida, modos de ser. São frames para a social. São ambientes para a 

aprendizagem. São os lugares onde o sentido é construído”.  Nesse sentido, Marcuschi (2000) 

concebe o gênero um construto sócio-cognitivo, apoiando-se na concepção de Miller (2009a) 

de que os gêneros são vistos como entidades sócio-comunicativas. O autor defende que “[...] 

quando dominamos um gênero textual não dominamos uma forma linguística e sim uma 

forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares” 

(MARCUSCHI, 2000, p. 05). Marcuschi (2002, p. 19) também concebe os gêneros textuais 

“como fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social”.  

Para Marcuschi (2002, p. 19), um visionário do estudo dos gêneros, estes são: 

 

[...] entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer 

situação comunicativa. [...] Caracterizam-se como eventos textuais altamente 

maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades 

socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 

perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em 

relação a sociedades anteriores à comunicação escrita. 

 

 

A visão que o autor tem dos gêneros ultrapassa os limites das conceituações que 

advém do contexto interacional e práticas discursivas do cotidiano. Para ele, há múltiplas 

classificações a se fazer diante dos gêneros produzidos nas variadas esferas sociais, por suas 

peculiaridades e generalizações, seja ordem estrutural, composicional ou estilística. A 

plasticidade dos gêneros textuais dinamiza as suas produções. Assim, ele apresenta: 

 

[...] eles [os gêneros] não são classificáveis como formas puras nem podem ser 

catalogados de maneira rígida. Devem ser vistos na relação com as praticas sociais, 

os aspectos cognitivos, os interesses, as relações de poder, as tecnologias, as 

atividades discursivas e nointerior da cultura. Eles mudam, fundem-se, misturam-se 

para manter sua identidade funcional com inovação organizacional (MARCUSCHI, 

2005b, p. 19). 
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Quanto a Koch e Elias (2006), elas atribuem ao propósito comunicativo à designação 

do gênero, concepção que converge com a visão de gêneros que consideramos importante 

para esta pesquisa. Alguns aspectos que consideramos inerentes aos gêneros também estão na 

concepção de Bhatia (1993), cuja abordagem perpassa a proposta de Swales (1990), ao 

atribuir o status do gênero aos elementos envolvidos (estrutura composicional, propósito 

comunicativo, comunidade discursiva).  

Essas concepções confluem para uma definição de gênero, apresentada por Bhatia 

(1993, p. 13), que resume a perspectiva de gênero que seguimos nesta pesquisa, que diz: 

 

Gênero é um evento (comunicativo) reconhecido e caracterizado por um conjunto de 

propósito(s) comunicativo(s) identificados e entendidos pelos membros de uma 

comunidade acadêmica ou profissional na qual o gênero ocorre. Muito 

frequentemente o gênero é altamente estruturado e convencionalizado com restrições 

lícitas em termos de suas intenções, posicionamentos, forma e valor funcional. Essas 

restrições, no entanto, são geralmente exploradas pelos membros experientes da 

comunidade discursiva para conseguir intenções particulares dentro da estrutura dos 

propósitos reconhecidos socialmente.  

  

Dos elementos constitutivos desse evento comunicativo, apontados por Bhatia, 

privilegiamos a noção de propósito comunicativo e estrutura composicional para a análise. 

A seguir, apresentamos o gênero textual que configura nosso objeto de estudo, o 

gênero anúncio publicitário. 

 

2.4 O gênero anúncio publicitário 

  

O anúncio publicitário é um gênero que surgiu das relações sociais, talvez, hoje, seja 

um dos gêneros mais acessíveis e conhecidos nas comunidades discursivas, quer seja na 

forma impressa ou digital. As propagações aglomeradas pelas mídias têm sido bastante 

discutidas por linguistas como Monnerat (2003), Gonzales (2003) e Carvalho (2003, 1996), 

por críticos da Teoria Social, como Harvey (2010), Hall (2010), Giddens (1999) e Thompson 

(2008), e por analistas críticos do discurso, como van Dijk (2008) e Charaudeau (2009), em 

torno do intenso processo de globalização que fundiu a comunicação através dos meios 

tecnológicos e do poder que exerce sobre eles, como marca do século XXI. 

 Como foi dito, este gênero proporciona muitas possibilidades de estudo, por isso, 

nossa abordagem far-se-á para além da visão dos autores da Linguística de Texto, ora citados. 

Neste item, mencionamos também as concepções de autores e especialistas da área de 

Publicidade e Comunicação Social, como Malanga (1976), Lund (1947), Martins (1997), 
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Sant’Anna (1998), Vestergaard; SchrØder (2004)
13

. Para esses autores, os anúncios 

publicitários são “meios” textuais de comunicação que podem conduzir o leitor à mudança de 

atitude.  

Compartilhamos com a concepção de Carvalho (1996, p. 47) de que os gêneros 

anúncios “constituem o canal de publicidade por excelência, estabelecendo uma ligação entre 

a oferta e a procura”, por sua vez, expressam objetivos lineares, explicitamente ou 

implicitamente. Os anúncios representam um elo para comunicar e atrair o consumidor em 

potencial ao objeto anunciado. Despertam interesses multilaterais (produtor versus 

consumidor) por conter linguagem e estrutura próprias (VESTERGAARD; SCHRØDER, 

2004), que facilitam o reconhecimento público, por meio de um domínio intuitivo do gênero. 

Os autores discutem a importância do enunciatário e a razão de que este não pode ser 

ignorado pelo enunciador, por isso, para eles a publicidade será verdadeiramente eficaz 

quando dialogar com o seu leitor, quando disser ao público aquilo que ele precisa saber e 

aquilo que ele deseja saber. De modo que, o conteúdo da mensagem publicitária, o seu 

discurso, constrói-se ao se definir o argumento que estimule o leitor e dialogue com ele.  

O anúncio publicitário, na definição de Martins (1997, p. 14), é uma “mensagem que 

visa exercer ação psicológica sobre receptores para conseguir deles uma mudança 

comportamental em relação ao objeto oferecido: uma ideia ou um serviço”. Podemos inferir 

que a mensagem do anúncio pretende reforçar uma atitude do receptor para torná-lo 

consumidor.  

Lund (1947, p. 83) identifica cinco preocupações com que o publicitário deve atentar 

ao elaborar o anúncio: “chamar a atenção, despertar interesse, estimular o desejo, criar 

convicções e induzir à ação do leitor, até que se estabeleça uma relação de clientela, propósito 

desse gênero”, isso pode explicar a quantidade de elementos que constituem o anúncio. As 

duas definições são similares, pois se focalizam na natureza humana para atingir a um 

objetivo de mercado (marketing). 

Defendemos que a escolha e a combinação desses elementos na composição retórica 

do anúncio são feitas por meio das estratégias textual-discursivas e multimodais usadas pelos 

produtores para expressar seu propósito comunicativo geral: intenção de divulgação e venda 

de um produto ou serviço (SANT’ANNA, 1998); e construir e acentuar seus propósitos 

específicos, por exemplo, construir determinados sentidos em favor do produto que divulga, 

da marca ou da logomarca. Apesar de possuir estrutura e linguagem próprias 
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 A primeira edição desta obra de VESTERGAARD, T.; SCHRØDER, K. A. foi publicada em 1988, no entanto, 

utilizamos e nos referimos apenas à quarta edição, de 2004. 
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(VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004), os recursos textual-discursivos utilizados em textos 

publicitários são decisivos no efeito que se pretende alcançar.  

A noção de anúncios, geralmente, remete-se à noção de propaganda, publicidade, 

mídia ou comerciais associados a elementos de ordem estrutural como: “ilustração, título, 

texto, assinatura e slogan” (VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004). Esses elementos 

compõem apenas uma visão superficial e intuitiva dos produtores publicitários e do público 

(usuários), pois eles fazem pouca alusão à palavra gênero, apenas referem-se a anúncios. 

Sousa (2005) faz algumas reflexões a respeito dessa questão. A autora atesta que 

esses elementos continuam bastante presentes nos textos dos anúncios, porém, em si mesmos, 

eles não são suficientes para a “particularização” dos gêneros anúncios. Para ela, é necessário 

que se observe um conjunto de fatores linguísticos e extralinguísticos, para que um gênero 

seja “reconhecido” e exerça seu papel social. A autora mostrou, em seu trabalho, que 

elementos estruturais, referenciais e de composição/construção de sequências textuais se 

interrelacionam com os gêneros e podem ser muito úteis para a particularização do mesmo. A 

prática tem nos mostrado que tais constatações procedem.  

Vários outros recursos também são importantes e determinantes para a identificação 

do(s) gênero(s) anúncio(s), como mostrou Lopes (2008) em sua pesquisa de mestrado. A 

autora evidencia alguns itens recorrentes nos anúncios, tais como: propósitos comunicativos 

geral e específicos, estilo (recursos linguísticos), suporte, escolhas lexicais etc. O estudo 

desses aspectos mostra um avanço significativo quanto ao status genérico dos anúncios,  pois 

conflui para a identificação/registro de (vários) gêneros anúncios e aponta para uma possível 

colônia de gêneros anúncios.  

No âmbito da Publicidade, a prática de reconhecimento social do anúncio 

(publicitário), como gênero textual, na maioria das vezes, está atrelada à sua estrutura, à 

utilização de recursos inerentes à elaboração do anúncio, como: recursos da propaganda, da 

publicidade, linguísticos textual-discursivos, psicolinguísticos, dentre outros. 

Para Malanga (1976), os termos publicidade e propaganda são próximos no que 

concerne ao modo de produção e veículos de exposição; comumente são usados como 

sinônimos e relacionados sem nenhuma distinção, no entanto, a publicidade é o resultado de 

um conjunto de técnicas utilizadas para promover o lucro de uma atividade comercial.  

Acrescentamos, ainda, que a publicidade além do lucro, visa uma fixação da marca 

no mercado, a conquista e o reconhecimento do público, em decorrência de um conceito 
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ideológico, seja político, social ou econômico. No Brasil, o termo publicidade
14

 é usado para a 

venda de produtos e serviços, ou seja, tem fins lucrativos, enquanto a propaganda é entendida 

como uma propagação de ideias, sem finalidade comercial, conforme defende Malanga 

(1976). 

Charaudeau (1984) considera a propaganda um termo mais abrangente para designar 

as atividades promocionais que são realizadas do anunciante para um público específico ou 

geral. À visão do autor acrescentamos as de Carvalho (1996, p. 10), para quem a propaganda 

“está voltada para a esfera dos valores éticos e sociais, enquanto a publicidade comercial 

explora o universo dos desejos”, para dar uma noção mais completa ao sentido do termo. 

Para Sousa (2005), o termo publicidade é mais abrangente, mas, no caso do anúncio, 

pode também representar a propaganda, haja vista as referências que se encontram em 

anúncios de propaganda. A autora considera o anúncio um gênero do domínio promocional, 

pois apresenta como propósito comunicativo geral a intenção clara de divulgar e vender um 

bem, ancorada nas concepções teóricas de Bhatia (1993).  

Esses são apenas alguns estudos que citamos para exemplificar a preocupação de 

autores e pesquisadores em mostrar que o anúncio é um gênero que continua central nas 

atenções investigativas. Como já mencionamos, é um gênero que continua despertando o 

interesse na academia em função da diversidade de exemplares que circulam na sociedade. O 

anúncio é, hoje, um gênero ou gêneros que merece(m) atenção especial.  

De acordo com Araújo (2006) e Lima-Neto (2009), os gêneros estão se transmutando 

para atender às necessidades dos usuários em decorrência de suas práticas sociais, seja no 

âmbito da mídia impressa, televisiva ou virtual, e com os gêneros promocionais não é 

diferente. Com isso, os textos dos anúncios ganham, cada vez mais, “reforços” linguísticos e 

extralinguísticos na constituição dos seus sentidos. Em nossa pesquisa, não questionamos e/ou 

checamos seu status genérico; ao contrário, concebemos a expansão desse status. O que 

defendemos, aqui, é que, por causa da flexibilidade e maleabilidade dos anúncios, os fatores 

de intertextualidade intervêm na construção de sentidos nos textos publicitários, contribuindo 

para a construção dos propósitos comunicativos dos gêneros anúncios e dos 

produtores/anunciantes. 

A publicidade pós-moderna tem dissipado grandiosamente ideologias meramente 

mercantes e concentradoras de capital; seu conteúdo, porém, pouco acrescenta em termo de 

valores éticos, morais, culturais etc. Apenas dita o consumismo extravagante e corrobora para 
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 Para maior abordagem do tema, ver Carvalho (1996); Pinho (1990), SOUSA (2005), entre outros. 
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a disparidade social e econômica. Acaso poderiam todos comprar o se vê em outdoors, 

painéis e vitrines? Por isso, os sentidos construídos em anúncios e campanhas publicitárias 

são ideológicos, pois suscitam nas pessoas o dever de consumir e de ter para ser. 

Sandmann (1997) defende que a linguagem da propaganda configura reflexo e 

expressão de ideologias dominantes, e nós acrescentamos que os desígnios da publicidade 

propagam interesses das classes dominantes, dos valores que estas acreditam, é uma 

manifestação do mundo posto como evoluído, de um novo tempo para quem puder se inserir 

nesse novo meio social. 

 Para Fiorin (1995, p. 42), o discurso da publicidade “simula ser meu para dissimular 

que é do outro”, ele se veste da ideologia da classe dominante, em um jogo de linguagem da 

sedução. Para nós, o discurso que se propaga nos gêneros promocionais apresenta-se para as 

classes sociais menores ludibriando-as de que também podem se inserir num padrão de 

comportamento consumista sem se sentirem marginalizadas, ostentando poder. 

Em suma, nossa pretensão, neste item, foi apresentar alguns aspectos constitutivos 

dos gêneros promocionais, dentre eles, aspectos que constituem nosso foco investigativo ao 

longo deste trabalho: intertextualidade intergenérica, encenação argumentativa e propósito 

comunicativo dos gêneros anúncios publicitários, na expectativa de proporcionar 

contribuições à Linguística de Texto, à Publicidade e a outras áreas do conhecimento que 

buscam compreender melhor o poder de atuação e interação social deste gênero textual-

discursivo, pois, nos gêneros anúncios, utilizam-se variados recursos textual-discursivos 

verbais e não verbais para construir os propósitos comunicativos geral e específicos de 

divulgar e/ou vender um bem, e construir sentidos para atingir o consumidor.  

No próximo capítulo discutiremos os dois eixos teórico-metodológicos deste 

trabalho. 
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3. O FENÔMENO DA INTERGENERICIDADE E A 

ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA 

 

          
Neste capítulo apresentamos as propostas teórico-metodológicas que nortearam a 

pesquisa e a abordagem dos dois aspectos analisados: a intergenericidade e a encenação 

argumentativa. Dedicamos ainda um ponto para tratarmos da construção de sentido e do 

propósito comunicativo, que são as vertentes que cruzam com os aspectos linguísticos 

contemplados neste trabalho.          

 
3.1 Das primeiras concepções de termo 

 

 
Inicialmente, é importante dizer que o estudo do fenômeno da intergenericidade tem 

suas origens no fenômeno da intertextualidade, sendo esta o foco deste ponto. Com base na 

concepção dialógica postulada por Bakhtin, Julia Kristeva, autora e crítica literária francesa, 

ainda nos anos 60, introduziu o termo intertextualidade ao publicar Bakhtine: Le mot, le 

dialogue et le roman, na revista Critique, para discutir as teorias bakhtinianas” (FIORIN, 

2006). A autora afirma que qualquer texto tem sua composição semelhante a um mosaico de 

citações, que é aceito como uma absorção e modificação de outro(s) texto(s), a partir do 

pressuposto de que o leitor partilha de conhecimentos prévios para reconhecer e extrair 

sentidos do intertexto.  

Para Koch; Elias (2006, p. 86): 

 

[…] a intertextualidade é elemento constituinte e constitutivo do processo de escrita, 

leitura e compreende as diversas maneiras pelas quais a produção/ recepção de um 

dado texto depende de conhecimentos de outros por parte dos interlocutores, ou seja, 

dos diversos tipos de relações que um texto mantém com outros textos. 

 

As autoras discutem ainda classificações imbricadas a outros níveis de 

intertextualidade, dando, portanto, maior amplitude a este estudo, iniciado por Genette (1982). 

Em seus estudos, Genette (1982), já chamara a atenção para o fato de que há uma espécie de 

intertextualidade que não se dá pela co-presença entre textos, mas, sim, pela transformação de 

um texto em outro e, por vezes, pela imitação. Uma vez que os gêneros podem se apoiar em 

outros gêneros para obterem reconhecimento, Genette (1982, p.08) subclassificou cinco 

tipologias de transtextualidades, ou seja, “tudo aquilo que relaciona um texto, explícita ou 
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implicitamente, com outros textos”, que são: intertextualidade restrita, que engloba citação, 

alusão e plágio e intertextualidade por derivação, que se dá através de processos no sentido 

de transformação ou de imitação.  

 Trask (2004, p. 147) revela, no Dicionário de Linguagem e Linguística, que a autora 

“encara cada texto como constituindo um intertexto numa sucessão de textos já escritos ou 

que ainda serão escritos”. Um texto pode ser inserido em outro texto criando um intertexto, 

que pode ser aplicado dentre diferentes domínios discursivos, desde a literatura ao cinema, 

conforme um dos três princípios da intertextualidade criados por Verón (1980), princípios que 

também conduziram a análise e o reconhecimento da intertextualidade intergenérica manifesta 

nos textos. 

Segundo Verón (1980), a intergenericidade é uma espécie de “texto em segundo 

grau”, ou seja, quando um texto se recria a partir de outro texto preexistente. Essas categorias, 

que foram também discutidas pelas autoras Koch, Bentes e Cavalcante (2008), Cavalcante 

(2006), Koch (1997, 2004) e Piègay-Gros (1996), receberam algumas re-categorizações que 

se dividem em relações intertextuais explícitas e implícitas presentes nos textos. Os estudos 

das autoras, no entanto, são importantes para mostrar outras fundamentações do fenômeno da 

intergenericidade, porém elas tratam com mais profundidade os conceitos e os tipos de 

intertextualidade que submergem do intertexto.  

Para Dominique Maingueneau, um dos precursores dos estudos da intertextualidade, 

o intertexto constitui um dos componentes decisivos das condições de produção de um texto. 

Ele defende que “um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se 

através de um já-dito em relação ao qual toma posição”, (MAINGUENEAU, 1976, p. 39). 

Igualmente, os gêneros constituem a mesma relação entre si, podendo o gênero assumir a 

forma de outro gênero para construir seus sentidos.  

Essa relação caracteriza o fenômeno da intergenericidade, também conhecido como 

hibridização, segundo Koch; Elias (2007), ela surge da apropriação de funções e formas de 

um gênero por outro, no entanto, Marcuschi (2006) ressalva que, na mescla de formas 

híbridas, um gênero sempre está a serviço do outro, logo o gênero principal preserva sua 

função social, historicamente constituída.  

Neste prsima, Fix (2006) defende que a intertextualidade tipológica é resultado da 

transgressão dos padrões textuais, ela é mais comumente utilizada por publicitários para 

chamar a atenção de seus leitores e, naturalmente, para romper com os cânones já estabelecidos de 

modos de produção e composição de anúncios publicitários. 
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Dessas concepções, a que nos interessa mais de perto é a intertextualidade 

intergenérica, convergente ao nosso objeto de estudo, haja vista assemelhar-se ao valor 

nominal presente em Bazerman. Esta forma de intertextualidade se caracteriza quando um 

gênero se apropria de elementos constituintes de outro gênero para “recriar” um novo texto e 

se apresentar com a função composicional e social do gênero que se apropriou. Estes 

elementos compreendem desde a forma composicional, o conteúdo temático, o estilo, as 

circunstâncias de uso, até o propósito comunicativo do gênero (BAKHTIN, 1953; SWALES, 

1990; ASKEHAVE e SWALES, 2001; BHATIA, 1997; CHARAUDEAU, 2008), e são de 

grande importância para a discussão do caráter dinâmico dos gêneros conforme as práticas 

sociais a que estão vinculados.  

Nossa abordagem do fenômeno parte do pressuposto de que os textos não surgem 

isoladamente, porque eles dependem ou possuem relações com outros textos para subsistir, e 

ao fazer uso de conhecimentos ou recursos de textos precedentes dá-se origem ao fenômeno 

da intertextualidade. Ao se fazer uma referência, alusão ou citação esse novo texto ganha uma 

interpretação que vai além da sua composição física. 

Apresentamos, a seguir, outra concepção teórica sobre a intergenericidade, e, embora 

não tenhamos incorporado à análise, achamos relevante mostrar outra perspectiva de estudo 

desenvolvida sobre o assunto.  

 

3.2 Concepções teóricas de intergenericidade 

 

Gostaríamos de enfatizar, neste ponto, as concepções de Koch; Bentes; Cavalcante 

(2008), pois as autoras teceram amplos pressupostos teóricos sobre o fenômeno da 

intergenericidade. As autoras atribuem o fenômeno da intertextualidade a um processo pelo 

qual um texto ou gênero textual pode se inserir em outro, se transformar em outro, ou imitar 

outro texto, ocorrendo entre eles uma relação de forma e de conteúdo (KOCH; BENTES; 

CAVALCANTE, 2008). Este fenômeno foi estudado a partir de uma concepção restrita, ou 

seja, aquela capaz de apresentar as marcas de co-presença de partes de textos em outro; ou de 

derivação de um texto para outro. Reconhecemos que as diversas caracterizações do processo 

intertextual por autores distintos decorrem da heterogeneidade de critérios utilizados pelos 

teóricos para a abordagem dos tipos intertextuais.  

De acordo com as autoras Koch; Bentes; Cavalcante (2008), o fenômeno da 

intertextualidade resulta do uso de elementos intertextuais, que são identificados e/ou 

reconhecidos intuitivamente pelos leitores. Para alguns estudiosos, o fenômeno tem 
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autonomia ao ser usado pelo produtor, independe do reconhecimento pelo receptor/leitor da 

informação (CAVALCANTE, 2004).  

A concepção de intertextualidade enquanto processo autônomo é relevante para a 

compreensão dos modos pelos quais a intertextualidade se estabelece em textos. As autoras, 

Koch, Bentes; Cavalcante (2008), apresentam a caracterização dos modos de constituição da 

intertextualidade, sob duas vertentes: no sentido estrito (stricto sensu), atestada pela presença 

necessária de um intertexto, nas palavras das autoras. Quando um texto está inserido em outro 

texto, numa relação intertextual, classificada em intertextualidade temática, estilística, 

explícita e implícita, esta última pode ocorrer por captação ou subversão. E intertextualidade 

no sentido amplo (lato sensu), que é constitutiva de todo e qualquer discurso, e pode ser: 

intertextualidade intergenérica e tipológica, além da classificação de intertextualidade restrita, 

paratextual, arquitextualidade, metatextualidade, hipertextualidade e as relações de derivação. 

As autoras mencionam, ainda, a autotextualidade ou intratextualidade, que ocorre quando um 

autor ou compositor usa em seu texto trechos de outras obras suas. 

As autoras mostram que, através do uso de outro gênero, uma relação de 

superposição ou cruzamento caracteriza a intertextualidade intergenérica. Ao usar a 

intergenericidade como um recurso para estabelecer comunicação, o gênero promocional cria 

um espaço novo para formas genéricas, mesmo aquelas cristalizadas, como a poesia, o conto, 

a notícia, o bilhete, a piada, a carta e outros, ao manter os sentidos desses gêneros (estratégia 

denominada de captação) ou do desvio (denominada de subversão) da forma composicional, 

conteúdo ou estilo do gênero-base (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2008). 

Porém, para que esses sentidos sejam “captados” pelo leitor, é necessário “mobilizar 

um vasto conjunto de saberes e sua reconstrução no interior do evento comunicativo”, 

conforme analisa Koch (2009), proporcionando a decodificação da mensagem pelo leitor, uma 

vez que “o sentido do texto é construído na interação texto-sujeitos”, (KOCH, 2009, p. 17). 

Daí nossa preocupação em compreender o modo como os elementos do contexto sócio-

cognitivo se organizam na superfície textual, inclusive ao utilizar outros gêneros textuais, 

como contos, poemas, canções, provérbios, quadrinhos, charges, piadas, fábulas, anúncios 

publicitários, etc, para construir o sentido desejado. 

Koch; Bentes; Cavalcante (2008) trabalham ainda as tipificações da 

intertextualidade, a saber: temática, estilística, explícita e implícita.  Dessas formas
15

 de 

                                                           
15

 Não temos a pretensão de detalhar essas classificações, apenas mencioná-las como parte das tipologias que se 

tem em vistas ao tema, assim como não mencionaremos o détournement, pois não temos a pretensão de entrar no 
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materialização da intertextualidade no texto, as autoras mostram que há duas formas de 

intertextualidade no sentido amplo que não se realizam por meio da presença de outros textos, 

mas que perpassam o domínio dos gêneros do discurso, que são: a intertextualidade 

intergenérica, que faz uso de gêneros textuais, e a intertextualidade tipológica, que engloba as 

sequências e os tipos textuais, quando estes se manifestam com determinadas características 

linguísticas, como classe gramatical preponderante, predomínio de determinados tempos e 

modos verbais, relações lógicas, estrutura sintática etc., em um mesmo texto.  

A apropriação de um gênero para compor outro atende ainda às necessidades do 

produtor e de suas intenções interpessoais para alcançar o leitor. Koch; Elias (2006, p. 116) 

mostram que “[...] a mescla de gênero é um recurso de que dispõe o produtor do texto para 

alcançar o seu propósito comunicacional e a que deve estar atento o leitor para a construção 

de sentido”. Por sua vez, o reconhecimento desse recurso pelo leitor depende da “[...] 

competência metagenérica [...]”, oriunda das experiências sociocomunicativas (KOCH; 

ELIAS, 2006, p. 11). 

Koch; Bentes e Cavalcante (2008, p. 88) apresentam ainda o recurso de “[...] 

formatação genérica que auxilia no estabelecimento tanto da referência, como na construção 

da progressão referencial”. A partir das relações intertextuais, as autoras propõem a análise da 

forma composicional, da temática e do estilo, além da paráfrase de sentido, pois o cruzamento 

e a superposição de um gênero em relação a outro constitui estratégias de manipulação de 

sentidos dessa forma intertextual. 

Acreditamos, igualmente, que a intertextualidade no gênero é vista como estratégia 

que produz dinamismo e criatividade para atrair o leitor ao “partilhar conhecimentos prévios” 

(KOCH, 2003b, p. 60). Ela se apresenta em diversas tipificações e pode ser utilizada de 

diversas formas para criar determinados sentidos, seja com finalidade informativa, poética, 

humorística, persuasiva, argumentativa ou qualquer outra. Para Vigner (2002, p. 32-33), a 

intertextualidade está relacionada aos sentidos que um texto constrói a partir de outro, e isso 

que pretendemos demonstrar na análise dos anúncios do corpus. 

Deste modo, as concepções teóricas de Koch; Bentes e Cavalcante (2008), sobre o 

conceito e as tipificações de intertextualidade, cuja abordagem centra-se na Linguística de 

Texto, têm sido bastante estudadas na abordagem do fenômeno intergenérico. E embora, não 

constitua a base teórico-metodológica do nosso trabalho, acreditamos que, juntamente com a 

proposta teórico-metodológica de Bazerman (2006), ambas as perspectivas podem se unir 

                                                                                                                                                                                     
mérito do caráter intertextual desta categoria, no entanto, para maior compreensão ver Grésillion e Maingueneau 

(1984), Koch, Bentes; Cavalcante (2008), Koch (2011) entre outros. 
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para propor terminologias para melhor designar as manifestações da intergenericidade, pois 

ainda são limitadas.  

No item seguinte, apresentamos a proposta de Bazerman (2006), que tomamos por 

base para sustentar nossas análises sobre o fenômeno da intergenericidade. 

 

3.3 Níveis e Técnicas de Intertextualidade em Bazerman 

 

O uso de conhecimentos ou recursos de textos precedentes dá origem ao fenômeno 

da intertextualidade, pois ao se fazer uma referência, alusão ou citação esse novo texto ganha 

uma interpretação que vai além da sua composição física. Por ser um termo que se 

desenvolveu no âmbito da literatura para refletir a problemática da autoria (BAZERMAN, 

2007), a intertextualidade constitui aspectos fundamentais para compor os sentidos de um 

texto quando este se apoia em outro texto preexistente. 

Para Bazerman (2006), teórico da Linguística Aplicada, a relação que cada texto 

estabelece com outros textos constitui a intertextualidade, e sua análise é para além da relação 

de um enunciado com as palavras, ou seja, deve contemplar o modo como o enunciado usa 

essas palavras e o modo como ele se posiciona em relação a outras palavras. Bazerman (2006, 

p. 88) defende que a intertextualidade é “a relação que se estabelece com outros textos a sua 

volta”, porém ele alerta que o estudo da intertextualidade vai além dos seus conceitos e das 

relações que um texto pode estabelecer com outro.  

O autor lembra: 

 

Nossa originalidade e nossa habilidade como escritores advêm das novas maneiras 

como juntamos essas palavras para se adequarem às situações específicas, às nossas 

necessidades e aos nossos propósitos específicos, mas sempre dependemos do 

repertório linguístico comum que compartilhamos uns com os outros (BAZERMAN, 

2006, p. 87). 

 

Bazerman (2006) analisa a intertextualidade a partir das relações explícitas e 

implícitas que um texto ou mesmo um enunciado pode estabelecer com textos antecedentes, 

contemporâneos e até com textos futuros, em potencial. Através dessas relações o texto pode 

ainda englobar a situação discursiva representada em outros textos, pode utilizar os recursos 

textuais ligados a essa situação e pode também evocar o modo como o texto usa outros textos 

e como se posiciona em relação a eles. 

Assim, Bazerman (2006, p. 92-94), com o objetivo de sistematizar ou estabelecer um 

parâmetro de tipologização, apresenta seis Níveis de Intertextualidade que podem ser 
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identificados nos processos de construção dos sentidos do texto, cujo objetivo é tentar 

apreender as dimensões e os aspectos centrais da intertextualidade.  

Esses níveis podem ser distinguidos através de evocações explícitas que um texto faz 

de outros, apoiando-se neles como um recurso consciente para a construção do texto. A saber: 

no 1º nível engloba-se a noção de valor nominal, em que o texto pode remeter a outros textos 

como uma fonte de sentidos; isso ocorre quando um texto apresenta declarações de outras 

fontes consideradas autorizadas, ao repetir a informação autorizada para os propósitos do 

novo texto; no 2º nível, o texto pode remeter a dramas sociais explícitos, como pontos de 

vista, opiniões, declarações de outros textos mencionados na discussão ou referente a 

determinado contexto. 

Em geral, os textos, gêneros discursivos, revelam opiniões das pessoas, como os 

artigos de opinião. Não é raro que parte ou fragmentos de textos sejam trazidos para dentro de 

outros textos e incorporados a eles, como se fossem seus. Com isso, esses textos se valem das 

opiniões, dos próprios “dramas sociais” para dar sentido ao nosso próprio texto. 

No 3º nível, o texto pode usar explicitamente declarações como pano de fundo, apoio 

ou contraposição; isso ocorre ao se fazer referências de outros textos para fundamentar e 

respaldar uma análise ou argumento. No 4º nível, o texto pode se apoiar, de forma menos 

explícita, em crenças, questões, ideias e declarações amplamente difundidas e familiares aos 

leitores, seja relacionadas a uma fonte específica, sejam percebidas como senso comum das 

comunidades e atividades sócio-discursivas. Ambos os níveis podem ser de cunho individual 

ou coletivo, embora o autor não dê destaque para esse fato, os textos o mostram claramente. 

No 5º nível, o uso de certos tipos reconhecíveis de linguagem, de estilo e de gêneros, 

leva o texto a evocar mundos sociais particulares em que essa linguagem ou essas formas 

linguísticas são utilizadas com o propósito de identificá-lo como parte daquele mundo, de um 

determinado meio social; normalmente está relacionado a certos termos e expressões que são 

adequados ao propósito do seu uso.  

É relevante dizer que, embora Bazerman use o termo tipos reconhecíveis de gêneros, 

para designar o fenômeno da intergenericidade, referimo-nos, por vezes, a esse nível, como 

fenômeno da intergenericidade. 

E no 6º nível, o texto pode recorrer aos recursos linguísticos disponíveis ao usar 

apenas linguagens e formas linguísticas, sem chamar atenção de modo particular para o 

intertexto, mas para a linguagem disponível no momento histórico-cultural.  

A análise desses níveis em textos se estende a quaisquer gêneros, embora não 

alcance todas as instâncias da intertextualidade presentes nos textos. Esses níveis, como prega 
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o autor, podem ser identificados através de seis Técnicas de Representação Intertextual, entre 

as palavras e os enunciados de outros textos, começando pelo mais explícito (BAZERMAN, 

2006, p. 94-96), tais como: 

 

1) Citação direta: normalmente é identificada por aspas, adentramento de 

parágrafo, caracteres em itálico ou por algum recurso tipógrafo que dê destaque às 

demais palavras do texto; embora as palavras sejam do autor original, ao fazer a 

citação, o segundo autor exerce total controle sobre as palavras citadas, para 

decidir como serão usadas, que partes serão excluídas e qual o contexto;  

2) Citação indireta: especifica a fonte procurando reproduzir o sentido original, 

usando, contudo, palavras que reflitam a compreensão do autor, a sua 

interpretação ou a sua perspectiva diante do texto inicial. As citações indiretas 

filtram o sentido através das palavras e atitudes do segundo autor, permitindo que 

os significados sejam mais integrados aos seus propósitos;  

3) Menção a uma pessoa, a um documento ou a declarações: depende da 

familiaridade do leitor com a fonte original e não especifica detalhes de sentidos; 

4) Comentário ou avaliação acerca de uma declaração, de um texto ou de outra voz 

evocada. Esta técnica muito se aproxima da técnica anterior; 

5) Uso de estilos reconhecíveis, de terminologia associada a determinadas pessoas 

ou grupo de pessoas, ou uso de terminologias de documentos específicos;  

6) Uso de linguagem e de formas linguísticas que parecem ecoar certos modos de 

comunicação, discussões entre outras pessoas e tipos de documentos. Os gêneros, 

os tipos de vocabulário (ou registro), as frases feitas e os padrões de expressão 

podem ser enquadrados nessa técnica, pois eles moldam a linguagem em favor do 

seu objetivo comunicativo. 

 

É importante ressaltar que há uma estreita relação entre os Níveis de 

intertextualidade e as Técnicas de Representação Intertextual na proposta de Bazerman, pois 

concebemos que ambos, como estratégias de textualidade, normalmente são usados juntos 

para se complementarem e, ainda, interagem na construção de sentidos do texto. As técnicas 

são mecanismos responsáveis pela manifestação/obtenção dos níveis, ou seja, através de uma 

citação direta, por exemplo, podemos atestar se há, em determinado texto, presença de valor 

nominal. Na falta de um exemplo mais claro, oferecido pelo autor, apresentamos um exemplo 

de um anúncio em revista do nosso corpus: 
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Figura 1. Fonte: ROSSI. São Paulo, N°. 24, abril/ 2011. 

 

 

 

 

 

No trecho “Dê o primeiro passo [...]. O segundo passo é [...]. O próximo passo...”, 

verificamos que, através da citação direta, o anunciante faz menção à passagem de textos 

injuntivos que ensinam passos de dança. Com isso, ele constrói de forma bem mais atrativa o 

texto do anúncio em questão. Através da interdiscursividade do texto com a imagem de um 

casal dançando, o leitor perceberá a alusão à dança, o tango argentino ou portenho, e os 

associará aos passos que ele deve seguir para conseguir móveis projetados para sua casa e 

para fazer uma viagem em que ele aprenderá a dançar o tango. A relação dos passos da dança 

com o gênero anúncio, propriamente, está correlacionada aos traços de genericidade quanto à 

construção composicional, ao conteúdo temático e ao estilo como o texto do anúncio foi 

Texto do anúncio, p.1 (à esquerda): “Dê o primeiro passo. Vá até uma loja Criare e encante-se com projetos 

de dormitórios, cozinhas, home thearters, home offices, closets e muito mais. O segundo passo é fechar o 

projeto dos seus sonhos em uma das lojas participantes da promoção Mi Buenos Aires Querido Criare. 

Consulte o site www.criare.com/promoçoes e conheça o regulamento, os valores da compra e quais são as 

lojas que participam da promoção. O próximo passo você vai aprender lá mesmo, vendo um legítimo tango 

portenho. 

 

  
 

http://www.criare.com/promoçoes
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construído para mostrar os propósitos comunicativos do anunciante e o poder de atração do 

anúncio.  

A opção por certos critérios, priorizando ora a explicitação da fonte do texto 

“citado”, ora ao apontar as relações de forma e de forma/conteúdo, privilegiando-se os graus 

de explicitude das marcas do intertexto, ora identificando a intertextualidade por meio dos 

níveis e das técnicas intertextuais, leva, consequentemente, a classificações nem sempre são 

semelhantes. 

Para Bazerman (2006), apesar de intertextualidade ser um fenômeno bastante 

explorado por estudiosos, nos últimos tempos, ainda existe a necessidade de um vocabulário 

analítico que instaure um padrão comum de termos que dê conta dos elementos e dos tipos de 

intertextualidade que ocorrem nos textos.  

Bazerman infere, ainda, que a análise intertextual “investiga não somente à relação 

de um enunciado com aquele oceano de palavras, mas também o modo como tal enunciado 

usa essas palavras e ainda a maneira como ele se posiciona em relação às outras palavras” 

(BAZERMAN, 2006, p. 88). Deste modo, “a análise das conexões intertextuais nos ajuda a 

compreender o sentido dos textos de forma mais profunda” (BAZERMAN, 2006, p. 88). 

Enfim, dentre as tipificações ora citadas do fenômeno intertextual há muitas outras 

que procedem do uso que se faz do texto através do gênero. Bazerman (2006) mostra a 

importância do olhar analítico sobre a intertextualidade porque esse fenômeno ressurge 

distintivamente das interações sociodiscursivas. Para o autor, é importante aprender a analisar 

o fenômeno para melhor distinguir e discriminar as inferências que se faz de um texto ou 

fonte e os posicionamentos que estão por trás dessas inserções para gerar um novo texto. 

Os anúncios, por exemplo, como quaisquer outros gêneros, são sensíveis aos 

comandos do contexto sócio-discursivo em que estão inseridos e às tendências do mercado, 

por isso, apresentam também tendência para a inovação, conforme Bhatia (1997, p. 630), 

“advinda da natureza essencialmente dinâmica do gênero”, embora seja visto por alguns como 

um evento textual retoricamente situado, dada a sua “integridade genérica”. O gênero possui 

uma tendência natural à inovação e à mudança, manipulada pela comunidade especializada na 

criação de novas formas, (BHATIA, 1993). Segundo o autor, recursos de multimídia, o uso da 

tecnologia informacional, contextos multidisciplinares e o ambiente profissional acentuam a 

necessidade de inovar a comunicação em determinadas áreas.  
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3.4 A Semiolinguística e os Modos de Organização do Discurso 

 

Quando, em 1992, Patrick Charaudeau vislumbrou a elaboração de uma gramática do 

sentido e da expressão, sua intenção laboral era descrever as categorias da língua do ponto de 

vista do sentido e da maneira como são usadas pelo locutor para construir um ato de 

comunicação (CHARAUDEAU, 2008). O autor apresentou, então, a noção de contrato de 

comunicação, termo empregado por semioticistas, psico-sociólogos da linguagem e analistas 

do discurso, para designar “um conjunto de condições nas quais se realiza um ato de 

comunicação qualquer, na forma oral ou escrita, monolocutiva ou interlocutiva” 

(CHARAUDEAU, 1995c, p. 162). Essa noção, defendida na proposta de uma análise do 

discurso em três níveis, culminou a corrente Semiolinguística, com orientação para a Análise 

do Discurso. 

Os três níveis idealizados para a análise de um discurso correspondem a um tipo de 

competência que parte do sujeito para o envolvimento com o discurso, a saber: o nível 

situacional, lugar em que se encontram os dados externos que desempenham as coerções que 

determinam o jogo de troca, da finalidade que os une pelo propósito, e das circunstâncias 

materiais nas quais ele se realiza; o nível discursivo, lugar em que se instauram diferentes 

maneiras de dizer: modos de fala, papeis da linguagem etc. E o nível semiolinguístico, lugar 

das escolhas linguísticas que configuram o texto para exprimir uma intenção de comunicação, 

em relação com os dados do quadro situacional e as coerções da organização discursiva 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008). 

Charaudeau (2000a) apresentou ainda três tipos de competência que o sujeito precisa 

desenvolver para reconhecer e manipular a linguagem, através da encenação do discurso: a 

competência situacional, instância que “exige de todo sujeito que comunica a aptidão para 

construir seu discurso”, em função da identidade, traços identitários que definem os sujeitos 

desse ato; finalidade, traços que definem o objetivo da comunicação; propósito, traços que 

definem sobre o que constitui o objetivo temático; e circunstâncias, traços das coerções 

materiais que determinam esse ato (CHARAUDEAU; MANGUENEAU, 2008, p. 102).  

A competência semiolinguística consiste “em saber organizar a encenação do ato de 

linguagem de acordo com determinadas visadas (enunciativa, descritiva, narrativa, 

argumentativa), recorrendo às categorias que a língua oferece”. E a competência semântica 

que consiste em saber “construir sentido com a ajuda de formas verbais (gramaticais ou 

lexicais), recorrendo aos saberes de conhecimentos e crenças que circulam na sociedade” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 07). 
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É a partir dessa noção primária de construtos de níveis e competências, oriunda da 

Escola Francesa, que empreendemos o estudo acerca da construção de sentidos dos textos, 

pois esses elementos são inerentes ao contrato de comunicação, que segundo Charaudeau 

(2008), permite-nos adentrar nas instâncias interpretativas dos argumentos para compreender 

seus sentidos em cena. Este fator nos direciona a compreender como ocorre a construção de 

sentidos no discurso publicitário e do propósito comunicativo do gênero textual, por 

apresentar uma relação de dependência em potencial com o contrato de comunicação no qual 

está inserido.  

É o contrato de comunicação que faz com que o ato de comunicação seja 

reconhecido como válido do ponto de vista do sentido. É a condição para que os sujeitos 

envolvidos num ato de linguagem se compreendam minimamente para interagir. Por meio do 

contrato de comunicação é que os atuantes do discurso podem reconhecer um ao outro através 

de alguns traços da linguagem que se combinam para construir sentidos (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008). 

No entanto, com as múltiplas abordagens de análise do discurso e de gramáticas de 

discurso, texto e comunicação, decorrente dos estudos dos últimos anos, o autor adverte que a 

descrição dos fenômenos do discurso e da comunicação exige muita prudência, pois as 

nuances do ato de comunicação, ao envolver sujeito locutor e sujeito interlocutor, admitem 

fronteiras muito sutis entre o social e o psicológico no contrato de comunicação. 

Para melhor compreensão desta problemática, de caráter psicológico e discursivo, 

Charaudeau (2008) desenvolveu os Modos de organização do discurso para mostrar, 

linguisticamente, os princípios que dependem da finalidade comunicativa do sujeito falante, 

tais como: enunciar, descrever, contar e argumentar. Com esses princípios o sujeito falante 

organiza, mentalmente, as ideias do seu discurso e é capaz de construir determinados sentidos 

e produzir determinados efeitos no seu interlocutor, através do emprego das categorias da 

língua, subtituladas pelo autor como componentes e procedimentos da encenação. 

 Os quatro Modos de organização do discurso são: o Enunciativo, o Descritivo, o 

Narrativo e o Argumentativo. Este último é de nosso interesse no que concerne à encenação 

argumentativa do discurso, pois percebemos que a categorização dos componentes e dos 

procedimentos argumentativos, difundidos por Charaudeau (2008), pode contribuir para a 

compreensão do processo de construção de sentidos e efeitos que estão por trás da mensagem 

publicitária em textos, em função do propósito comunicativo do próprio gênero e do 

intergênero. 
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Charaudeau (2008, p. 74) explica que, “cada um desses modos de organização possui 

uma função de base e um princípio de organização”. Cada modo se aplica a uma encenação 

própria em uma determinada situação de comunicação, dependendo do propósito 

comunicativo do sujeito, seja enunciar, descrever, narrar ou argumentar. “Com efeito, cada 

um desses modos propõe, ao mesmo tempo: uma organização do “mundo referencial”, o que 

resulta em lógicas de construção desses mundos e uma organização de sua “encenação” 

(descritiva, narrativa, argumentativa)”, de acordo com Charaudeau (2008, p. 74). 

Vejamos o Modo de Organização Argumentativo do discurso. 

 

3.5 O Modo de Organização Argumentativo 

 

Apresentamos resumidamente as categorias elaboradas por Charaudeau (2008. p. 

236-243), de modo a dar uma breve noção sobre o que será considerado por ocasião da análise 

dos anúncios como estratégias discursivas na construção de sentidos dos textos publicitários. 

Temos a intuição de que a encenação argumentativa é pertinente aos aspectos constitutivos 

dos propósitos comunicativos do gênero anúncio.  

Ao que nos mostra Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 59), conforme a definição 

do dicionário, argumentaire, termo em francês proposto em 1960 (REY, 1998: argument), é 

um “conjunto de argumentos mobilizáveis tendo em vista um objetivo particular 

(argumentaire de um partido político, argumentaire de vendas...)”.  

Valemo-nos, outrossim, das palavras de Vignaux (1981, p. 91), para quem 

“argumentar equivale a enunciar algumas proposições que decidimos encadear. 

Reciprocamente, enunciar equivale a argumentar, pelo simples fato de que decidimos falar e 

desenvolver um determinado sentido em detrimento de outros”. Em decorrência dessa 

afirmação, reportamo-nos aos encadeamentos argumentativos que a publicidade realiza em 

seus discursos para disseminar seus propósitos através de determinados efeitos de sentidos 

construídos estrategicamente para atrair a atenção do leitor. 

Na perspectiva da Publicidade, o fato dos produtores utilizar argumentos surge da 

necessidade de construir as intenções comunicativas que o anunciante deseja que o leitor 

perceba nos textos publicitários. Para isso, é necessário usar também argumentos condizentes 

com o propósito dessa prática social a que está vinculado: de venda e/ou de divulgação.  

Charaudeau (2008, p.78) afirma: 
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O Gênero publicitário, entretanto, caracteriza-se pela combinação de vários desses 

Modos de organização, com uma tendência mais marcada para o Descritivo e o 

Narrativo, quando se trata de publicidades de rua (cartazes) ou de revistas populares, 

recorrendo ao Modo Argumentativo quando se trata de publicidades encontradas em 

revistas técnicas especializadas. 

 

Pensando nas orientações dos autores, percebemos a necessidade e a importância da 

análise das estratégias discursivas e/ou imagéticas utilizadas num texto para construir os 

sentidos desejados em função do propósito comunicativo. Majoritariamente, os anúncios 

publicitários utilizam essas estratégias na composição dos textos e na relação 

anunciante/consumidor é intermediada pelo uso dos gêneros anúncios que se estabelece por 

meio de um contrato de comunicação compreendido através do uso do gênero 

(CHARAUDEAU, 2008). Essas concepções e reflexões podem contribuir igualmente com 

nosso estudo do fenômeno da intertextualidade intergenérica e da encenação argumentativa na 

composição/construção dos gêneros anúncios.  

 

3.6 A Encenação Argumentativa 

 

Os estudos sobre a argumentação, na Linguística, vêm retomando seu espaço desde a 

segunda metade do século XX, sob os esforços de Toulmin (1958), Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1970 [1992]), Hamblin (1970) e ainda Grize e Ducrot, também nos anos 70, e Plantin 

(1990, 1996).  

Mais recentemente a Semiolinguística, circunscrita na Escola Francesa, veio 

apresentar uma nova abordagem do estudo da argumentação concernente às esferas do 

discurso. As teorias dessa corrente semiolinguística foram desenvolvidas por Patrick 

Charaudeau (2008) e se concentram nos estudos da linguagem e seus sentidos, pelo nível 

situacional, cuja interpretação de sentidos pode ser compreendida tanto de informações 

explícitas quanto do contexto sócio-histórico do ato de linguagem
16

, incorporada às práticas 

semióticas no discurso. 

Outra concepção majoritária que se deve aos postulados teóricos de Charaudeau 

(2008) é a da encenação discursiva, termo que o estudioso cunhou ao desenvolver a proposta 

dos Modos de organização do discurso, pautado na Semiolinguística. 

                                                           
16

 Sem a pretensão de desenvolver uma investigação sobre o ato de linguagem, para melhor explorar este 

expoente, nessa perspectiva, deve-se aplicar o método de abstração e elucidação nas práticas semióticas, baseado 

na relação do ato de linguagem com as condições de produção-interpretação do discurso (CHARAUDEAU, 

2008, p. 18, grifo nosso). 
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Ao falar de encenação, termo de origem francesa, “mise-en-scène”, que designa o 

“colocar em cena”, Charaudeau (1983, p. 51) se refere ao espaço interno da comunicação. A 

encenação no discurso se estabelece por meio de um contrato de comunicação, “um ritual 

sócio linguageiro” que se refere às condições de produção e de interpretação do ato de 

linguagem, tornando possível a sua compreensão (CHARAUDEAU, 2008, p. 60). A 

encenação flui da situação de comunicação e da atuação discursiva dos sujeitos ao 

interagirem. 

A encenação argumentativa, entretanto, consiste, para o sujeito que quer argumentar, 

em utilizar os diversos componentes e os procedimentos do Modo de organização 

argumentativo em função do propósito de comunicação e da situação da comunicação 

percebida pelo interlocutor (CHARAUDEAU, 2008, p. 231), de modo que esses elementos e 

procedimentos se combinem numa construção específica de sentidos em favor dos 

argumentos que o anunciante deseja apresentar, podendo ser aplicado no contexto oral ou 

escrito. Na encenação argumentativa, o sujeito que argumenta está no centro da encenação. 

Na concepção semiolinguística de Charaudeau (2008), o ato de linguagem é uma 

competência humana na qual os sujeitos são capazes de adequar-se a situação de comunicação 

atribuindo-lhe o sentido desejado. Por isso, ele mostra que essas competências fazem parte do 

domínio da comunicação do individual para o coletivo e, a partir delas, os interlocutores são 

capazes de compreender e elaborar as encenações que constituem seus discursos.  

Essas competências discursivas “exigem de todo sujeito a aptidão para manipular e 

reconhecer os procedimentos de encenação discursiva, que farão eco às coerções situacionais. 

A partir dos dados da situação de comunicação e dos mecanismos de encenação do discurso, 

todo sujeito que comunica pode “manipular e reconhecer as formas dos signos, suas regras de 

combinação e seu sentido”, conforme Charaudeau; Maingueneau (2008, p. 102). 

 

3.6.1 Componentes da encenação argumentativa 

 

No estudo da argumentação, a Semiolinguística pôs em foco os argumentos como 

dispositivos operantes em cena e o conceito de encenação discursiva, cuidadosamente 

compreendido por um contexto situacional de comunicação, que liga “sujeito que argumenta e 

situação em que este se encontra diante do interlocutor (ou destinatário)” ao que Charaudeau 

(2008, p.220) denominou contrato de comunicação.  

 Assim, o autor, organizou os componentes da encenação argumentativa, a saber:  
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A) O Dispositivo Argumentativo:  

 

 Para que a asserção seja argumentativa é necessário que se inscreva num dispositivo 

argumentativo. Esse processo argumentativo envolve asserções e encadeamento de asserções 

em volta do sujeito que argumenta, em exposição e defesa de uma proposta e de um sujeito 

que questiona a proposta ou por ela é persuadido. O dispositivo argumentativo se constrói a 

partir da combinação de: PROPOSTA (a tese de mundo) + PROPOSIÇÃO (questionamentos 

e posição do sujeito: de acordo ou não) + PERSUASÃO (argumentos: refutação, justificativa, 

ponderação). Vejamos: 

 

I. A Proposta 

 

Pode ser composta de uma ou mais asserções, explícita ou implícita, em forma de 

tese, sobre aquilo que se deseja propor ou apresentar em relação à uma outra asserção, e, que 

venha, consequentemente, gerar um confronto de ideias que culmine na sua aceitação. 

 

A PROPOSTA 
 

 

 

 

 

      Quadro 1:  Quadro de análise da proposta (CHARAUDEAU, 2008, p. 222) 

 

 

 

II. A Proposição 

 

De acordo com Charaudeau (2008), a proposição está centrada no leitor. Diante da 

proposta, o leitor parte de um quadro de questionamentos baseado na avaliação que ele fará 

em relação à proposta e quais posições poderá tomar diante dela, levando-o a desenvolver a 

argumentação para então apresentar:  

 

- tomada de posição: o leitor mostra-se em acordo, a favor da proposta, ou 

desacordo, contra a proposta.  

             A1 ________________ A2 

             (Se)                              (então)    

             

(porque)   

          (portanto) 
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- não tomada de posição: o leitor não manifestação tomada de posição sobre a 

proposta, no entanto, permite que o sujeito faça ponderações totais ou parciais sobre a verdade 

ou a falsidade da proposta. 

          A PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

             Quadro 2: Quadro de questionamento da proposição (CHARAUDEAU, 2008, p. 224) 

 

III. A Persuasão 

 

Coloca em evidência um quadro de raciocínio persuasivo que leva o sujeito a 

desenvolver uma das opções do quadro de questionamento: refutação, justificativa ou 

ponderação.  

     RESUMO DO DISPOSITIVO ARGUMENTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Quadro 3: Resumo do dispositivo argumentativo (CHARAUDEAU, 2008, p. 225) 

 

                    (Posições diante da proposta) 

 

 

    TOMADA DE POSIÇÃO        NÃO TOMADA DE POSIÇÃO 

 

 CONTRA              A FAVOR              VERDADEIRO/ FALSO 

 (Refutação)         (Justificativa)                    (Ponderação) 

 

 

Total    Parcial     Total     Parcial            Total          Parcial 

                                               “Tese” 

PROPOSTA: 

 

 

PROPOSIÇÃO:                       “Quadro de questionamento” 

 

 

PERSUASÃO:                      “Quadro de raciocínio persuasivo” 

           A1                                        A2 

           (Se)             (então) 

                     

            (portanto) 

               (porque) 

 

TOMADA DE POSIÇÃO         NÃO TOMADA DE POSIÇÃO 

   Refutação / Justificativa                       Ponderação 

      Prova de: 

       Refutação/Justificativa/ Ponderação 

     A1                                       A2 
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As implicações persuasivas para que o sujeito tome uma posição podem desencadear 

questionamentos quanto à proposta, pois o sujeito se utilizará de argumentos inseridos na 

proposta para tecer a prova de sua posição. Porém, os procedimentos semânticos, discursivos 

e de composição na encenação argumentativa do texto constroem sentidos positivos e 

construtivos em favor da proposta para persuadir o leitor. 

Vejamos a demonstração de como o dispositivo argumentativo é manipulado na 

construção da persuasão em um anúncio publicitário, de acordo com a proposta de 

Charaudeau (2008).  

          

 

Figura 2. Fonte: http://ofuxico.terra.com.br/noticias-sobre-famosos/paul-mccartney-e-recebido-com-

outdoors-por vegetarianos/2010/11/08-79253.html
17

  

 

      A PROPOSTA 

                                                                                                     Suposição de assertivas                          

                                                                                                       Todos veriam as atrocidades                        

                         Assertiva 1                                                                  que fazem com os animais  

(Se) os matadouros tivessem paredes de vidro  _____ (então)   

      

                                                                                                         Todos saberiam de fato o que 

                                                                                                    acontece nos matadouros                  

          Assertiva 2                    

              (Portanto) 

                                                              Todos seriam vegetarianos 

 

                                                           
17

 Texto fornecido pelo site-fonte: O Grupo pela Abolição do Especicismo e a Sociedade Vegetariana do Rio 

Grande do Sul deram boas-vindas ao ídolo internacional Paul McCartney com três outdoors espalhados pela 

cidade de Porto Alegre, onde ele se apresentou no domingo (7/8/2010). A homenagem foi uma forma de 

demonstração de apoio à causa vegetariana defendida pelo ex-Beatle. Os outdoors trazem a frase dita por Paul 

McCarteney no vídeo Glass Walls (Parede de Vidro), do PETA, o qual foi distribuído pelo próprio cantor aos 

participantes do Globo de Ouro deste ano: “Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam 

vegetarianos.” 

http://ofuxico.terra.com.br/noticias-sobre-famosos/paul-mccartney-e-recebido-com-outdoors-por%20vegetarianos/2010/11/08-79253.html
http://ofuxico.terra.com.br/noticias-sobre-famosos/paul-mccartney-e-recebido-com-outdoors-por%20vegetarianos/2010/11/08-79253.html
http://ofuxico.terra.com.br/noticias-sobre-famosos/paul-mccartney-e-recebido-com-outdoors-por-vegetarianos/2010/11/08-79253.html
http://ofuxico.terra.com.br/noticias-sobre-famosos/paul-mccartney-e-recebido-com-outdoors-por-vegetarianos/2010/11/08-79253.html
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Percebam, através do esquema, que o enunciado atua como argumento da mensagem 

do anúncio, manipulando a encenação das asserções argumentativas de tal modo que pouco 

permite ao leitor construir o quadro de questionamento para tecer uma prova de refutação/ 

justificativa/ ponderação sobre a proposta. O quadro de raciocínio persuasivo aponta para os 

dois enunciados que podem ser gerados da assertiva 1, de que: todos veriam as atrocidades 

que fazem com os animais e/ou todos saberiam o que acontece nos matadouros. Elaboramos 

essas assertivas para ilustrar a lógica que a assertiva 1 provoca no leitor para que ele aceite a 

assertiva 2. 

 Deste modo, o dispositivo argumentativo manipula o quadro de questionamentos 

que o leitor deveria fazer para julgar a proposta. No entanto, o texto está articulado para 

mostrar a proposta conduzindo o leitor diretamente ao ato persuasivo, ou seja, aceitação da 

proposta ao mostrar que o leitor desconhece a realidade dos matadouros. O sentido negativo 

do enunciado provoca no leitor o sentimento de defesa dos animais, despertando seu senso 

crítico para a alimentação vegetariana, ao fazer remissão a um drama social: a violência 

contra os animais. 

 

B) Tipos de configuração:  

 

 Os tipos de configuração ligam os parceiros da comunicação através da situação de 

troca, que pode ser monologal (o próprio sujeito constrói o texto argumentativo colocando em 

evidência a Proposta, a Proposição que questiona a Proposta e desenvolve o ato de 

Persuasão); ou dialogal (Proposta, Proposição e Persuasão se desenvolvem ao longo da 

troca); e através do Contrato de comunicação, que fornece a chave da interpretação de um 

texto com argumentação implícita ou explícita;  

 

C) Posições do sujeito:  

 

Ao tomar uma posição, o sujeito-argumentador é a favor ou contra. Assim, podemos 

analisar: a Posição em relação à Proposta (o sujeito é incitado a tomar uma posição); a 

Posição em relação ao emissor da Proposta (julgamento da proposta – rejeição, aceitação ou 

autojustificativa por parte do receptor da proposta – pode recorrer a um argumento de 

autoridade, a referência); e a Posição em relação à própria argumentação, que depende do 

engajamento do sujeito, para então, fazer uma argumentação polêmica - ou do não 

engajamento, apenas mencionando argumentos marcados por frases imparciais, citações etc. 
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 Estes dois últimos itens, tipos de configuração e posições do sujeito, não entram no 

mérito da análise, como categoria de análise, porém apresentamos para mostrar que também 

faz parte dos componentes da encenação argumentativa, propostos por Charaudeau (2008). O 

nosso intuito é estudar a manipulação apenas do dispositivo argumentativo, pois, no caso 

desta pesquisa, concentramo-nos apenas no âmbito da produção dos gêneros promocionais. 

Porém, ressaltamos que, o estudo dos tipos de configuração e as posições do sujeito pode ser 

aplicado à uma pesquisa de recepção dos gêneros, com participantes, por exemplo. 

 

3.6.2 Procedimentos da encenação argumentativa 

 

Esse encadeamento de componentes do dispositivo argumentativo aponta para os 

procedimentos da encenação argumentativa, “que têm por função essencial validar uma 

argumentação”; “contribuem para produzir aquilo que tende a provar a validade de uma 

argumentação” (CHARAUDEAU, 2008, p. 231). Os procedimentos que compõem a 

encenação argumentativa podem ser: 

 

1.  Procedimentos semânticos: consistem em utilizar um argumento que se fundamenta num 

consenso social pelo fato de que os membros de um grupo sociocultural compartilham 

determinados valores: de verdade, estético, ético (honestidade, fidelidade, solidariedade, 

justiça etc), hedônico (imposição dos sentidos e sensações) e pragmático, em determinados 

domínios de avaliação: de verdade, estético, ético, hedônico (sentidos: agradável/ 

desagradável) e pragmático (útil/inútil). 

 

2. Procedimentos discursivos: consistem em usar certas categorias linguísticas para produzir 

certos efeitos (persuasivos) no discurso, por: a) definição: de um ser, de um comportamento; 

b) comparação: por semelhança/dessemelhança (igualdade, proporção, extensão), objetiva e 

subjetiva; c) descrição narrativa; d) citação: de um dizer, experiência ou saber; e) 

acumulação; f) questionamento: incitação a fazer; proposta de uma escolha; verificação de 

um saber; provocação e denegação. 

  

3. Procedimentos de composição: podem ser usados quando o sujeito tem a possibilidade de 

construir sua argumentação em texto oral ou escrito. Consistem em repartir, distribuir, 

hierarquizar os elementos do processo argumentativo no texto, de modo a facilitar e organizar 
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as articulações do raciocínio através da composição linear (que compreende as etapas da 

argumentação - começo, transição e fim -, o vai e vem e os tempos fortes, que estabelece a 

hierarquia dos argumentos), e compreender as conclusões da argumentação, através da 

composição classificatória (resumos, quadro, figuras). 

Os procedimentos da encenação argumentativa são apresentados no quadro abaixo: 

 

 

RESUMO DOS PROCEDIMENTOS DA ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Resumo dos procedimentos da encenação argumentativa (CHARAUDEAU, 2008, p. 247) 

 

                          

a) Os domínios de       de Verdade 

avaliação                 Ético 

              Estético 

                Estético 

              Hedônico 

               Pragmático 

 

 

b) Os valores          domínios da Verdade, 

                 do Estético, do Ético, 

                             do Pragmático, do Hedônico 

 
a) A definição          de um ser 

           de um comportamento 

  

b) A comparação      por semelhança 

                              dessemelhança  (igualdade,  

            proporção, extensão) 

           objetiva/ subjetiva  

            

c) A descrição narrativa 

   de um dizer 

d) A citação                   de uma experiência 

   de um saber 

e) A acumulação 

      

f) O questionamento  incitação a fazer 

proposta de uma escolha 

verificação de um saber 

provocação 

denegação 

 

a) A composição linear  etapas 

      vai e vem 

                    tempos fortes 

b) A composição           resumos, quadros, figuras 

classificatória 

      

 

 

    

1 – Os procedimentos 

semânticos 

2 – Os procedimentos 

discursivos 

3 – Os procedimentos 

de composição 



69 

 

3.7 A construção de sentidos em anúncios publicitários 

 

A noção de efeitos de sentidos, em sua essência, está ligada à noção de discurso. Isso 

porque os sentidos provem das variedades de valores das unidades mínimas de significados 

que compõem o discurso em função de um contexto, conforme Guillaume (1964). Para esse 

linguista, o discurso é um lugar do observável que usa a língua para a reconstrução teórica do 

pensamento e os efeitos de sentido nada mais são do que o resultado dos valores atribuídos 

pelo discurso aos significados da língua, que opera por recortes no contínuo do movimento do 

pensamento (CHARAUDEAU; MAINGUENAU, 2008, P. 179).  

Os sentidos de um texto ou de um discurso vão se construindo à medida que o 

próprio texto e o próprio discurso estão em processo de composição. Esses sentidos são 

influenciados ou regidos por interesses ideológicos e articulados num jogo discursivo para 

causar efeitos específicos, efeitos de sentidos ancorados em ideias, ideais, conceitos e 

preceitos que fazem parte do repertório social, do conhecimento de mundo dos leitores. 

Quando falamos em sentidos do texto não é qualquer sentido a ser meramente atribuído, há 

uma relação com o gênero utilizado, com o contexto situacional e com o discurso que se 

pretende empreender. Os novos sentidos construídos são, tipicamente, relacionados à outros 

sentidos preexistentes, construindo uma âncora para o leitor, para, então, a causar um efeito.  

Boone e Joly (1996) ampliaram as concepções de efeitos de sentido, postuladas por 

Guillaume (1964), na perspectiva da pragmática. Os autores distinguiram a semântica da frase 

(semântica linguística), em que o sentido emerge de uma lógica da proposição, da semântica 

dos enunciados (semântica retórica ou pragmática), em que o sentido emerge da situação de 

uso. Em suma, esse sentido pragmático (contextual ou situacional) é construído ou inferido a 

partir das instruções de sentidos fornecidas, ao mesmo tempo, pelo sentido da frase e pelos 

dados da situação de uso (CHARAUDEAU; MAINGUENAU, 2008, P. 179).  

Por essa razão, faz-se necessário compreender a distinção dos termos efeitos de 

sentido e efeitos de língua. O primeiro é o sentido específico que aparece em contexto e em 

situação, que é empreendido por inferência; o segundo é o sentido estável (literal) intrínseco 

às palavras das frases, fora da situação de uso. Podemos inferir, então, que o sentido 

específico pode ser construído no sentido figurado, e o sentido estável é por si mesmo literal. 

Charaudeau (2009) chama a atenção para não confundir valor de verdade e efeito de 

verdade, pois são efeitos de sentidos distintos, mas que, estão bastante relacionados um com o 

outro e juntos podem fundir o efeito essencial para atrair e manipular o leitor, como 

constatamos na análise dos anúncios publicitários. 
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O valor de verdade se realiza através de uma construção explicativa, de um conjunto 

de técnicas de saber dizer, de saber comentar o mundo para construir um “ser verdadeiro”, a 

idealização de uma verdade evidente que já é concebida pelo leitor.  É através do valor de 

verdade que os anúncios publicitários inspiram segurança e garantia nos leitores, enquanto a 

imagem do anunciante ou do produto está por trás do valor de verdade da mensagem 

publicitária para construir efeitos de sentidos visando obter do leitor confiança e credibilidade 

para transformá-lo em consumidor. 

O efeito de verdade, por sua vez, constrói sentidos voltados para o “acreditar ser 

verdadeiro”, ficando apenas no efeito idealizado de uma verdade que o leitor espera do 

anunciante, por isso ele pode questionar e julgar, para construir sua convicção sobre uma 

proposta publicitária. Cada discurso modula seus efeitos de verdade de maneira particular, 

mas todos confluem para a credibilidade do que se propõem no texto e no discurso 

(CHARAUDEAU, 2009). Nesta pesquisa, referimo-nos a esses termos, pois essas 

significâncias convergem com a proposta teórico-metodológica de Charaudeau (2008).  

O estudo do texto e da construção dos seus sentidos é um dos estudos que mais 

chama a atenção dos estudiosos, na pós-modernidade, aplicado à várias áreas do 

conhecimento. A construção dos sentidos no texto é fruto da atividade cognitiva e da 

interatividade sociodiscursiva desenvolvida em comunidade, efetuadas tanto no campo de sua 

produção, como no campo da recepção.  

Charaudeau (2009) defende que uma das condições relevantes para uma teoria dos 

gêneros é demarcar o lugar da construção do sentido, que corresponde ao lugar da produção, 

lugar da recepção e o lugar do produto acabado, que está no centro das atenções. No âmbito 

da produção e da recepção, a análise recai sobre os modos de fabricação dos textos e o 

reconhecimento de textos de outros textos, segundo parâmetros próprios a cada um deles. A 

intencionalidade do discurso produzido nessa instância pode ser orientada por efeitos 

econômicos, construídos entorno de comportamentos comerciais para os quais “são investidas 

somas colossais e inventados numerosos objetos de sedução para conquistar os leitores, não 

enquanto tais, mas como consumidores”, conforme Charaudeau (2009, p. 24). E, a 

intencionalidade, pode ser orientada também por “efeitos de sentidos visados”, uma vez que 

na instância da produção não há garantia que os efeitos pretendidos pelo produtor 

corresponderão aos efeitos esperados pelo receptor (CHARAUDEAU, 2009). 

No âmbito do produto acabado, “configura-se um texto portador de sentidos como 

resultado de uma encenação que inclui efeitos de sentidos visados pela instância do gênero, 
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construídos pela pluralidade das leituras da instância da recepção numa relação de co-

intencionalidade” entre o produtor e o receptor (CHARAUDEAU, 2009, p. 205). 

Os conteúdos dos textos e discursos da publicidade são construídos de acordo com os 

interesses sociais, seja do anunciante, seja do público, devendo atender um quadro de 

referências de diversas situações de comunicação, que envolve convenções, normas de 

comportamentos linguageiros (que podem ser verbal ou não verbal) e outros dados externos à 

situação de troca interna desse meio da publicidade.  

Por isso, o conhecimento de mundo dos leitores é tão relevante nesse processo de 

comunicação, pois os desdobramentos da encenação do discurso e do uso de recursos 

estratégicos permitem a construção de sentidos geral e específicos, produzindo efeitos de 

sentidos nos leitores em relação ao produto acabado.   

Segundo Charaudeau (2009), a construção de sentidos está relacionada aos dados 

externos a uma prática social, retirados de um conjunto de comportamentos, que 

correspondem às condições da produção linguageira, a saber, esses dados informam no texto: 

condição de identidade, sentidos que identificam os sujeitos na relação de troca, no caso de 

textos publicitários, o leitor é posto como sujeito principal nessa troca, ou ainda, os sentidos 

do discurso é produzido em função de um público específico; condição de finalidade, sentidos 

que apontam para o objetivo central do texto; condição de propósito, sentidos que se reportam 

a um universo tematizado, um domínio do saber para focar o raciocínio do leitor; e, condição 

de dispositivo, sentidos cuja construção é particular a um objeto, segundo as circunstâncias 

materiais envolvidas na troca. Na análise dos anúncios publicitários, essas condições foram 

mostradas a partir da relação de interação entre os níveis e técnicas de intertextualidade 

presentes nos textos e na encenação argumentativa na composição retórica dos anúncios.  

Tomando a concepção de texto que temos por base neste estudo, compreendemos o 

texto como lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos. 

Essa relação, com orientação sociocognitivo interacionista, se estabelece por meio do contrato 

de comunicação entre os sujeitos nesse contexto, por isso, os protagonistas da linguagem 

constroem suas trocas comunicativas sob diferentes propósitos, através de saberes que agem 

como filtros construtores de sentido (CHARAUDEAU, 2008). 

Para Charaudeau (2010), o sentido de um texto pode ser de ordem processual, por 

causa de uma co-construção entre a instância de produção e a instância de interpretação, uma 

construção que varia de acordo com a relação entre essas duas instâncias; ou de ordem 

estrutural, pela clausura que supõe o encontro entre uma parte do projeto de sentido do sujeito 

locutor e a construção de sentido de um sujeito receptor-interpretante particular. Concebemos, 
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conforme Charaudeau (2010) que, temos todos, produtores e receptores do discurso, 

necessidade de acreditar que a interpretação que fazemos de um texto é válida, como temos 

necessidade de acreditar que um texto não permanece imobilizado numa só interpretação.  

Os estudiosos da construção de sentidos estão se detendo, atualmente, mais nas 

antigas concepções retóricas do que na produção textual propriamente dita, pois os 

fundamentos da arte de persuadir voltaram a ser relançados não mais como técnicas retóricas, 

mas são utilizados como estratégias textual-discursivas que perpassam o discurso para além 

da superfície do texto, ou seja, que produz um efeito para com o leitor por meio do contrato 

de comunicação. O contrato é visto pelos semioticistas, psico-sociólogos da linguagem e 

analistas do discurso para designar o que faz com que o ato de comunicação seja reconhecido 

como válido do ponto de vista do sentido (CHARAUDEAU; MANGUENEAU, 2008, p. 

130). 

É nesse ponto que queremos chegar. Os textos publicitários estão cotidianamente 

mais expostos a esse contrato de comunicação, seja por meio impresso ou seja por meio 

digital, principalmente, porque esses gêneros assumem uma função sóciodiscursiva de 

divulgação em torno da economia de mercado, que tem crescido notavelmente e vem obtendo 

mais visibilidade e difusão social através dos gêneros promocionais. Isso mostra a 

importância dos estudos da construção de sentidos e efeitos, pois correspondem às intenções 

da fonte de informação em busca de maiores condições para atingir um público alvo em 

potencial. 

Brait (2003) infere que a formação do texto está associada aos elementos da situação 

comunicativa, elementos composicionais, como as formas linguísticas, utilizadas em textos 

como veículo para a construção de determinados sentidos. O texto publicitário tem essa 

finalidade, pois sua carga composicional de elementos argumentativos é construída, também, 

para materializar uma ideologia ou fomentar uma marca no mercado. 

Os aspectos linguísticos que estudamos nesta pesquisa, a intergenericidade e a 

encenação argumentativa, configuram recursos textual-discursivos usados como estratégias, 

pelos produtores de textos publicitários, que direcionam o leitor na construção de sentidos. A 

partir disso, os dois gêneros na ilustração abaixo representam a relação intergenérica. Cada 

gênero mantêm sua forma composicional e sua função, que está relacionada ao propósito 

comunicativo, porém o gênero maior acrescenta, à sua própria função e à sua forma, a função 

do gênero menor, ou seja, o propósito comunicativo do intergênero, entre outros elementos 

que são subtilizados. Com isso, é relevante dizer que o estilo, o tema e o conteúdo textual 
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entram no mérito da construção de sentidos a partir dos propósitos comunicativos resultantes 

dessa relação genérica, como se representa na imagem abaixo. 

 

                                               

                                                    

                                                                                         

Forma do Gênero Y                                                                                                                    

na função e/ou na 

forma do Gênero X

                                                                                                

                                                  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação do Fenômeno da Intergenericidade. FONTE: A autora.  

 

 

Observamos que a construção de sentidos tem seus indícios nas molduras do gênero 

para depois explorar a encenação argumentativa no texto, propriamente. Para isso, o produtor 

do texto conta com o conhecimento prévio dos seus ouvintes/leitores a respeito dos gêneros 

em questão (KOCH, BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 67). Percebemos nos anúncios 

analisados que os produtores deixam vestígios dos traços genéricos do intergênero subtilizado 

para que o leitor reconheça o intergênero e seus propósitos comunicativos a partir dos seus 

conhecimentos prévios e os associe a determinados efeitos de sentidos produzidos, 

estrategicamente, na mensagem do anúncio. Por isso, os conhecimentos prévios dos leitores 

são fundamentais para que o anunciante atinja seus propósitos comunicativos. 

Ressaltamos, aqui, o posicionamento de Bhatia (1997) sobre os valores genéricos do 

gênero promocional, ele defende que a “descrição” e “avaliação” são usadas como uma parte 

de muitas estratégias persuasivas parta alcançar o efeito promocional desejado, pois na 

publicidade são sempre preferidas à descrição parcial e à avaliação positiva do produto, como 

podemos ver anúncio da figura 4. O intergênero subtilizado proporciona grande descrição da 

promoção anunciada, essa descrição corrobora para a avaliação positiva do produto e 

construção positiva da imagem da marca e/ou anunciante.  

Vejamos um exemplo, de um anúncio em panfleto, do nosso corpus. 

 

Gênero Y                      Forma 

 

Função 

  

Gênero X             Forma 

  Função 
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Figura 4. Fonte: COLCHÕES ORTOBOM 

 

 

O produtor utiliza neste anúncio promocional em panfleto um regulamento 

designado para mostrar aos leitores as normas da promoção anunciada no anúncio. Através 

dos propósitos comunicativos do gênero regulamento os leitores saberão como participar da 

promoção anunciada, pois o regulamento é o gênero institucional que regulamenta normas e 

regras e, portanto, tem um caráter de seriedade, no qual os leitores podem confiar.  

Para Koch e Travaglia (1990), a situação comunicativa pode ser entendida em dois 

sentidos: estrito – o contexto imediato da interação-, e amplo – o contexto sócio-político-

cultural. Os autores ressalvam que a situação comunicativa pode muito contribuir para a 

construção de um ou mais de um sentido global para o texto, por isso é necessário conhecer a 

situação comunicativa no sentido amplo para entender qual (is) entidade(s) é/são evocada(s) 

no texto ou ponto(s) de vista, pois estes podem afetar não apenas o que o produtor diz, mas 

também o que o leitor ou destinatário interpreta. O contexto é mesmo um aspecto importante 

na atividade comunicativa, pois ele tanto permite fazer inferências como permite recuperar 

informações para a compreensão de sentidos dentro e fora do texto. 
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No entanto, a compreensão do texto e dos seus sentidos depende de características 

inerentes a ele, como dois fatores textuais básicos bastante difundidos na teoria do texto, 

propostos por Koch (1997), a saber: a coerência, referente ao modo como os elementos 

subjacentes à superfície textual vêm a constituir, na mente dos interlocutores, uma 

configuração veiculadora de sentidos; e, a coesão, referente ao modo como os elementos 

linguísticos presentes na superfície textual são interligados por meio de recursos, também 

linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. 

Esses fatores estão relacionados ao modo de produção textual, porém, nosso foco é a 

organização textual interação entre atores sociais bem como a construção interacional de 

sentido, revela-se exatamente na expectativa da presença de marcas textuais pertinentes ao 

anúncio, uma das quais é a sua função interpessoal da linguagem dentro da qual está a 

intertextualidade. 

Do mesmo modo, o intergênero se apropria de outro gênero textual, e até de seus 

propósitos comunicativos, para alcançar o seu próprio propósito comunicativo, causar um 

efeito através da sua nova estrutura e atender às necessidades do produtor e de suas intenções 

interpessoais para atrair o leitor. Na Linguística de Texto, a atenção para a análise de gêneros 

e dos mecanismos interfrásticos que os constituem tem se multiplicado pelo caráter cognitivo 

que permeia o processo textual e a construção de sentidos no texto (KOCH; BENTES; 

CAVALCANTE, 2008). 

A construção de sentidos em anúncios publicitários se faz perceber pelo conjunto dos 

elementos usados estrategicamente tornando os sentidos do anúncio mais saliente aos leitores. 

Igualmente, os sentidos relacionam-se aos propósitos comunicativos inerentes ao gênero, 

conforme discutimos no item a seguir.   

 

3.8 O estudo do propósito comunicativo 

 

Embora o estudo do propósito comunicativo dos gêneros textuais tenha recebido 

maior atenção desde a década de 80, em virtude das abordagens e aplicações pedagógicas 

sobre os gêneros (HYON, 1996), novas abordagens devem ser empreendidas a respeito desse 

aspecto, no sentido de acompanhar o avanço do uso que se tem feito dos gêneros textuais nas 

sociedades pós-modernas. 

Nossa pretensão, neste ponto, é mostrar algumas concepções sobre o propósito 

comunicativo que nos serviram de apoio teórico para a compreensão do processo de 

construção de sentidos e a sua incidência sobre o propósito comunicativo dos gêneros 
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promocionais e dos intergêneros subtilizados. Essa categoria é relevante para a nossa análise, 

visto que ela é inerente ao gênero. Concordamos com Araújo (2006, p. 83), para quem “a 

categoria propósito comunicativo [...] já é uma espécie de patrimônio teórico da emergente 

área da Análise de Gêneros [...] e ainda se mostra como um critério relativamente seguro para 

testar a funcionalidade social de um gênero do discurso”. 

O advento das mídias e das tecnologias proporcionou a diversidade de discursos e 

sua disseminação através dos gêneros discursivos, e o propósito comunicativo é hoje 

considerado “componente do contrato de informação midiática, inscreve-se num processo de 

construção evenemencial”, que aponta para o que é notícia, novidade; é um recorte dos 

universos de discurso tematizados, assegurando-lhes visibilidade, produzindo um possível 

efeito de captação, conforme Charaudeau (2009, p. 103). 

Retomando a noção de contrato de comunicação, Charaudeau (2009) mostra que, 

para a construção de seu interesse social, todo discurso depende das condições específicas da 

situação de troca na qual ele surge. Para o autor, essas condições são baseadas em referências 

que permitem os falantes atribuir valores, sentidos e restrições à situação de comunicação e a 

seus atos de linguagem, a partir de dados internos e externos inseridos nesses dois momentos 

da interação comunicativa. Compreendemos que, nessa perspectiva, o gênero textual é 

inerente aos contratos de comunicação em um determinado contexto sóciocomunicativo, e os 

dados internos e externos são utilizados pelos interlocutores em função do propósito 

comunicativo.  

Para Johns (1997, p. 25), alguns teóricos concebem que “o propósito interage com os 

elementos textuais em todos os níveis do discurso”. Na definição de Charaudeau, “o propósito 

é aquilo de que se fala, o que está em questão num ato de comunicação”. Embora, o autor 

reconheça que “aquilo de que se fala” é uma definição vaga, pois nela pode-se incluir tudo o 

que corresponde ao que está em jogo num ato de comunicação, o autor mostra que, através de 

um ato de “tematização”, “o mundo-objeto é construído em objeto-sentido, o propósito, como 

objeto de compartilhamento do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2009, p. 94).  

O propósito está ligado a um “universo de discurso”, que segundo Charaudeau 

(2009, p. 94), “refere-se ao aspecto referencial da linguagem, isto é, ao movimento da 

linguagem que, ao mesmo tempo em que está relacionado a um ato de troca, volta-se para o 

mundo para recortá-lo de uma maneira mais ou menos racional através de representações 

linguageiras e reconstruídas em categorias de sentido”. Para que esses fragmentos semânticos 

construam sentidos é necessário um ato de “tematização” proposto pelo propósito, para que, 



77 

 

então, o leitor o perceba através do processo linguageiro, seja em produções publicitárias, 

jornalísticas, políticas, midiáticas etc.  

Essas produções estão ligadas aos acontecimentos do mundo e são construídas em 

relação ao mundo, ao universo dos sujeitos, por isso, a percepção e a interpretação do objeto-

sentido estão veiculadas a um sistema de experiências e pensamentos dos sujeitos. Assim, os 

sujeitos fazem remissão ou comparação aos acontecimentos nesse sistema para reconhecer os 

propósitos e os sentidos que os produtores desejam construir nos textos, explicitamente ou 

implicitamente, para inserir o leitor no universo da temática em questão.  

Para Bhatia (2001) e Marcuschi (1999), os gêneros representam eventos 

comunicativos no meio social que estão ligados às necessidades culturais e sociais dos 

indivíduos. Apoiado nesta concepção, Bhatia (2001) defende que o propósito comunicativo 

geral é o traço mais relevante para a identificação dos gêneros, pois pode ser reconhecido 

cognitivamente pelos membros de uma comunidade.  

Nós, porém, defendemos que, juntamente com o propósito comunicativo, as marcas 

de composição estrutural, o estilo e o conteúdo temático são características que estão 

fortemente ligadas ao reconhecimento do gênero, justamente porque são traços genéricos 

cognitivamente pré-estabelecidos e através deles é que os usuários podem reconhecer o 

intergênero, as mesclas de gênero, a transmutação, enfim, essas características também são 

inerentes ao gênero.  

O anúncio publicitário é um exemplo clássico para ilustrar esse posicionamento, pois 

“é o meio publicitário por excelência para comunicar algo com o propósito de vender serviços 

ou produtos, criar uma disposição, estimular um desejo” (SANT’ANNA, 1998, p. 77). Apesar 

do seu propósito comunicativo geral ser conhecido pelos leitores, os anúncios dependem de 

diversos recursos, verbais e não verbais, que estão na sua composição estrutural e temática, 

para construir propósitos específicos do anunciante e do anúncio, ou seja, os propósitos 

específicos estão por trás do propósito geral do anúncio, mas, para se fazer perceber pelo 

leitor, dependem dos traços genéricos que caracterizam o gênero promocional. 

Bhatia, como um grande estudioso do propósito comunicativo, já havia defendido 

antes que o propósito se reflete na interpretação cognitiva estrutural do gênero: 
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O propósito comunicativo é inevitavelmente refletido na estruturação cognitiva 

interpretativa do gênero, que, de certa forma, representa as regularidades típicas de 

organização nele. Essas regularidades devem ser vistas como de natureza cognitiva, 

porque elas refletem as estratégias que os membros de um discurso particular ou de 

uma comunidade profissional tipicamente usam em uma construção e entendem que 

aquele gênero alcança determinados propósitos comunicativos. Essa estruturação 

cognitiva reflete conhecimento social acumulado e convencionalizado disponível para 

um discurso particular ou uma comunidade profissional (BHATIA, 1993, p. 21). 

 

Para o autor, o propósito comunicativo permite ainda adentrar na estrutura do gênero; 

“a noção de propósito comunicativo parece ser mais central à teoria dos gêneros, por um lado, 

por estar inserida em contextos retóricos específicos e, por outro lado, por determinar, 

invariavelmente, escolhas específicas de formas estruturais e léxico-gramaticais” (BHATIA, 

1997, p. 630). Marcuschi (2005), por sua vez, deixa claro sua concepção sobre o propósito, 

afirmando que este é o definidor do gênero, independente da forma que o gênero venha a ter. 

Bhatia (1997)
18

 destaca uma característica contundente ao gênero, de que ele possui 

uma tendência natural à inovação e à mudança, manipulada pela comunidade especializada na 

criação de novas formas (BHATIA, 1993). Essa característica “advém da natureza 

essencialmente dinâmica do gênero”, embora seja visto por alguns como um evento textual 

retoricamente situado, dada a sua integridade genérica (BHATIA, 1997, p. 630). Segundo o 

autor, recursos de multimídia, o uso da tecnologia informacional, contextos multidisciplinares 

e o ambiente profissional acentuam a necessidade de inovar a comunicação profissional. 

Na concepção de Bhatia (1997, p. 630): 

 

Os gêneros são definidos essencialmente em termos de uso da linguagem em 

contextos comunicativos convencionados, que dá origem a conjuntos específicos de 

propósitos comunicativos para grupos sociais disciplinares especializados, que, por 

sua vez, estabelecem formas estruturais relativamente estáveis e, em certa extensão, 

até mesmo impõem restrições quanto ao emprego de recursos léxico-gramaticais.  

 

Para Bhatia (1993), o conceito de gênero se define, primordialmente, pelo seu 

propósito comunicativo. Porém, numa versão posterior, o autor defende que as esferas sócio-

interacionistas são determinantes para a inserção do gênero no contexto social e são 

reconhecidas ao apresentar: a recorrência de situações retóricas, os propósitos comunicativos 

compartilhados e as regularidades de organização estrutural (BHATIA, 1997). 

Os gêneros, portanto, são utilizados como estratégia do produtor para materializar 

seu propósito comunicativo, inclusive, concebendo-os como uma modalidade intertextual, a 

                                                           
18

 O artigo citado é traduzido de BHATIA, Vijay K. Genre analysis today. Revue Belge de Philologie et  

d’Histoire, Bruxelles, v. 75, n.3, p. 629-652, 1997. [Tradução: Benedito Gomes Bezerra]. 
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qual Koch e Elias (2006, p. 114) caracterizam como “[...] fenômeno segundo o qual um 

gênero pode assumir a forma de outro gênero, tendo em vista o propósito de comunicação”. 

O propósito constitui-se um critério determinante na identificação do “tipo” de 

anúncio, para os usuários intuitivos, como constatou Lopes (2008). Estas e outras 

características específicas de cada suporte serão descritas, brevemente, nos anúncios 

analisados adiante. 

Deste modo, o gênero textual não institui apenas a materialidade do propósito 

comunicativo do anúncio, mas também constrói os sentidos que são extraídos pelo receptor; 

permitindo, inclusive, o receptor antecipar a mensagem do que será dito, para que ele julgue 

se deve ou não se apropriar das informações contidas no gênero, ou seja, o gênero antecipa 

para o receptor o propósito comunicativo do produtor (CERVEIRA, 2009). 

Ainda sobre o papel do propósito comunicativo na análise dos gêneros, consideramos 

a abordagem de Swales (1990, p. 58), que, assim como Bhatia (1993; 2004), ele afirma que “o 

gênero é constituído de uma classe de eventos comunicativos, cujos membros compartilham 

um conjunto de propósitos comunicativos”. O autor reconhece que o propósito comunicativo 

é um critério relevante para a identificação de um gênero, logo, sua proposta está voltada para 

a concepção de gênero e comunidade discursiva. Para ele, o propósito comunicativo pode ser 

o responsável pela determinação do gênero (SWALES, 1990; 2004). Além do propósito 

comunicativo, Swales julga também relevante as condições de produção oferecidas pelas 

comunidades discursivas.  

Concepção que, nas palavras de Hemais e Biasi-Rodrigues (2005, p. 115): 

 

A noção de comunidade discursiva é empregada em relação ao ensino de produção 

de texto como uma atividade social, realizada por comunidades que têm 

convenções específicas e para as quais o discurso faz parte de seu comportamento 

social. Dentro dessa visão o discurso mostra o conhecimento do grupo. As 

convenções discursivas facilitam a iniciação de novos membros na comunidade, ou 

seja, os novatos são estimulados a usar de forma apropriada as convenções 

discursivas reconhecidas pela comunidade. 

 

Nessa perspectiva, a concepção de Askehave; Swales (2001) e Swales (2004), o 

propósito comunicativo é questionado e tido como um critério insuficiente para caracterizar o 

gênero, em virtude do surgimento de novos gêneros no meio social, fator que implica um teor 

de complexidade do próprio conceito de propósito comunicativo (LOPES, 2008). 

Askehave; Swales (2001) apresentam algumas considerações acerca da definição de 

gênero de Swales (1990). Os autores criticam a noção baseada em categorias do discurso, 
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pois, para eles, o propósito do gênero e sua estrutura estabelecem um conceito “estrito” de 

gênero, atrelados ao conceito de comunidade discursiva.  

Para Lopes (2008, p. 71), o propósito comunicativo “está relacionado à 

funcionalidade comunicativa mais geral de um gênero”; ele “é identificado sócio 

cognitivamente pelos indivíduos, os quais relacionam o propósito geral com uma noção 

genérica do que se entende por determinado gênero”. Ao analisar o gênero anúncio, a autora 

verificou que os usuários intuitivos e especialistas identificam os anúncios através da noção 

mais geral de que o gênero divulga algo. 

Ela investigou ainda os repropósitos em anúncios, um neologismo para o termo 

repurposing, intitulado por Askehave; Swales (2001, p. 207) para a análise de gêneros, em 

algumas traduções admitidas, como re-leitura, repropositando e repropósito, que pode ser 

entendido como um novo propósito comunicativo atribuído a determinado gênero. Por 

exemplo, ao recebermos e-mails que nos são endereçados de forma pessoal, cujo propósito 

comunicativo é divulgar um bem (produto ou serviço), nesse caso, não se trata de um e-mail 

pessoal, mas de um e-mail promocional (anúncio), que foi reconfigurado em um gênero base 

com o repropósito comunicativo de lançar um anúncio através de um e-mail. 

Além da existência do repropósito, há também a presença, nos gêneros, de propósitos 

específicos. Nesse caso, são traços inerentes a cada gênero, como por exemplo: tanto os e-

mails pessoais quantos os e-mails promocionais possuem propósitos específicos próprios, que 

atendem às suas especificidades genéricas (LOPES, 2008). 

Apesar de reconhecer a importância do propósito comunicativo como ponto de 

partida para a análise de um gênero, ainda que não seja um aspecto suficiente para a 

identificação global do gênero, Askehave; Swales (2001) consideram ainda o aspecto 

formal/estrutural dos gêneros, que pode ser condicionado pelo seu propósito comunicativo, 

em que, os propósitos gerais e específicos regem uma estrutura interna, esquemática, que 

designa cada gênero. 

Empreendendo essa concepção, Swales (1990, p. 58) declara: 

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos membros 

compartilham alguns propósitos comunicativos. Esses propósitos são reconhecidos 

pelos membros especialistas da comunidade discursiva e, a partir de então, 

constituem os fundamentos do gênero. Esses fundamentos constituem a estrutura 

esquemática do discurso, influenciando e restringindo a escolha do conteúdo e do 

estilo. O propósito comunicativo tanto é um critério privilegiado como opera para 

manter a esfera de ação de um gênero. 
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A relevância desse aspecto em nossa pesquisa está atrelada à construção de sentidos 

nos anúncios, pois, ao direcionar o público receptor ao bem ou serviço anunciado, relaciona-

se diretamente ao propósito comunicativo do anúncio e do anunciante. Acreditamos, ainda, 

que a organização argumentativa do discurso dos anúncios está vinculada à construção de 

propósitos comunicativos mais específicos, concernentes a determinados efeitos que o 

anunciante deseja causar no leitor.  

Percebemos que, nos anúncios, os produtores/anunciantes se utilizam bastante de 

argumentos para expressar seus propósitos e são reconhecidos por essa característica, por isso 

gostaríamos de aprofundar nossas hipóteses acerca da encenação argumentativa na construção 

de sentidos do propósito comunicativo dos anúncios publicitários, aspecto que tratamos no 

item anterior. Os aspectos construtivos dos sentidos no anúncio publicitário permitem a 

identificação desses propósitos, intenção e objetivo do anúncio, como mostrou Lopes (2008). 

Em suma, essas concepções teórico-metodológicas, embora com alguma divergência, 

apontam para a mesma direção. Para a análise dos gêneros anúncios, pautar-nos-emos na 

concepção de propósito comunicativo geral e propósito comunicativo específico, conforme 

defende Bhatia (1997), pois acreditamos em conformidade com a observação do autor que, 

“ao tomar o propósito comunicativo como traço característico de um gênero, a análise tenta 

deslindar os mistérios do artefato em questão” (BHATIA, 1997, p. 313).  

Assim, acreditamos que o estudo dos propósitos comunicativos dos gêneros anúncios 

conflui para a compreensão das estratégias que são criadas para construir os sentidos nos 

textos promocionais, pois apesar das tendências para a inovação do gênero, o propósito 

comunicativo permanece com ele, é mesmo inerente. 

No capítulo seguinte, apresentamos a análise dos anúncios publicitários com base nas 

categorias propostas pelas duas teorias discutidas nesse capítulo.  
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4. OS NÍVEIS E AS TÉCNICAS DE INTERTEXTUALIDADE E A 

ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVANOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

 

 
Destinamos este capítulo à exposição e à análise dos dados acerca do fenômeno da 

intergenericidade em anúncios publicitários, bem como a análise da encenação argumentativa. 

Analisamos duas grandes categorias: os níveis de intertextualidade e suas técnicas de 

representação intertextual, e a encenação argumentativa, atuação do dispositivo 

argumentativo, para defender a tese de que juntas essas categorias interagem como estratégia 

textual/discursiva para a construção de sentidos dos textos promocionais e do propósito 

comunicativo do gênero. 

A análise dos níveis de intertextualidade nos anúncios publicitários não se restringiu 

apenas ao encadeamento de enunciados evocados de outros textos para compor o corpo do 

texto em produção, mas na relação genérica, isto é, nas relações que os gêneros anúncios 

mantêm com outros gêneros para construir seus sentidos e propósitos comunicativos. A partir 

dessa premissa analisamos os níveis e técnicas de intertextualidade e os identificamos através 

dos aspectos textuais e traços genéricos que se evocam de outros textos e gêneros ou aspectos 

físicos (como o suporte) que se evocam de outros gêneros, como um recurso 

textual/discursivo estratégico.  

Percebemos que os níveis de intertextualidade exploram os aspectos intertextuais que 

os textos utilizam, enquanto as técnicas de representação intertextual estão relacionadas aos 

aspectos interdiscursivos que dialogam com os aspectos intertextuais, de modo que são 

facilmente identificados e interpretados pelos leitores de acordo com os sentidos que os textos 

publicitários, desejam passar para o público. Para a análise da encenação argumentativa nos 

textos publicitários, nos concentramos na descrição e interpretação dos seus componentes e 

procedimentos para analisar os sentidos dos argumentos em cena.  

 Os trinta textos de anúncios que compõem o corpus desta pesquisa são anúncios do 

âmbito da publicidade, especificamente destinados à venda de bens e/ou serviços e à 

divulgação de ideias em favor do produto ou da marca anunciada. Os anúncios publicitários 

analisados foram coletados de três suportes diferentes e, embora não nos detenhamos na 

discussão do suporte
19

, consideramos algumas concepções importantes para a abordagem dos 

anúncios publicitários analisados. 

                                                 
19

 Ver maior abordagem deste aspecto em Barzotto (1998), Maingueneau (2002), Xavier (2002), Marcuschi 

(2003), Bonini (2003), Bezerra (2006), Távora (2007), Lopes (2008), entre outros autores. 
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Tomamos por base a noção de suporte, no sentido mais geral do termo, apresentado 

por Marcuschi (2003). De acordo com o autor, o suporte é um “locus físico ou virtual com 

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

texto” (MARCUSCHI, 2003, p. 08), ou seja, o suporte apresenta três aspectos que lhes são 

inerentes: o suporte pode ser um lugar físico ou virtual; o suporte porta um formato 

específico; e, o suporte tem como função fixar e expor o texto para um público-alvo. 

Observamos que além de comportar a mensagem, o suporte comporta o gênero segundo a 

temática, o estilo e a composição textual, como podemos ver no exemplo abaixo de um 

anúncio publicado em revista, extraído do nosso corpus. 

 

 

 

Figura 5. Fonte: ÉPOCA. São Paulo, Nº. 492, 22 out. 2007. 

 

 

 

 

          Texto do anúncio: Qual é o segredo do Tucson? 

a) Acabamento e design. (   ) 

b) Espaço interno e viabilidade. (   ) 

c) Potência e tecnologia. (   ) 

d) Conforto e equipamentos. (   ) 

e) Todas as alternativas anteriores. (   ) 
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Para mostrar as qualidades que o bem anunciado oferece, este anúncio utilizou o 

estilo e a forma de questão com alternativas para dar destaque ao produto. Deste modo, o 

gênero anúncio, que está no suporte revista, apresenta-se com o estilo de outro gênero, uma 

questão objetiva, para construir seus sentidos através desse modelo.  

Observando a dimensão do uso do intergênero em muitos dos anúncios analisados, 

compartilhamos da opinião de Távora (2007, p. 31) que defende a existência de uma possível 

intertextualidade intersuportes, para quem “um suporte de um determinado gênero é utilizado 

para portar um outro que não lhe é convencional com o objetivo de extrair dessa nova 

associação efeitos de sentido antes não observados”. Isso constatamos na análise de alguns 

anúncios que apresentam tipos reconhecíveis de gêneros, inclusive preservando o suporte, 

para extrair sentidos para compor a mensagem do anúncio, como mostramos nos textos 5 e 7. 

De um modo geral, os anúncios analisados preservaram os elementos típicos da 

estrutura padrão dos anúncios publicitários: ilustração, título, texto, assinatura, slogan 

(VESTERGAARD; SCHRØDER, 2004), além da logomarca registrada pelos anunciantes, 

mesmo subutilizando um intergênero em sua composição estrutural.  

A análise dos níveis intertextuais nos anúncios publicitários mostrou que, nos três 

suportes: revista, outdoor e panfleto, o quinto nível de intertextualidade obteve maior 

ocorrência, 26 textos usaram tipos reconhecíveis de gêneros, como estratégia textual-

discursiva na composição dos anúncios. As técnicas de representação intertextual mais 

utilizadas nos trinta textos foram respectivamente: a quinta, o uso de estilo e terminologia 

reconhecíveis; a terceira, fazer menção à pessoa, declaração ou documento, e a sexta, o uso 

linguagem padrão e frases feitas, identificados segundo a proposta de Bazerman (2006). 

A partir desses dados, notificamos que o uso de outros gêneros, que corresponde ao 

5º nível, foi predominante na composição do gênero anúncio e percebemos que este é um 

recurso textual/ discursivo usado para a construção dos sentidos dos textos que os anunciantes 

desejam passar para o leitor, como havíamos hipotetizado. O uso de outros gêneros nos textos 

de anúncios publicitários, de um modo geral, corrobora para a construção dos seguintes 

sentidos mais evidentes nos anúncios analisados: dar credibilidade à voz anunciadora, criando 

a ideia de que o gênero subtilizado aparece ali para assegurar uma verdade divulgada; garantir 

qualidade e segurança para o consumidor; apelar para os cinco sentidos físicos (visão, olfato, 

paladar, audição e tato), pois eles dão início ao processo perceptivo onde os sensores internos 

captam influências do ambiente externo, gerando assim lembranças, saudades, desejos ou, até 

mesmo, repugnância, segundo Solomon (2002).  
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Acrescentamos que esse apelo é responsável pelos efeitos mnemônicos sobre a marca 

anunciada e pelos os efeitos de sentidos que despertam no leitor sentidos de poder para 

consumir, de confiança, por consumir um produto tradicional no mercado, e dinamismo e 

humor para causar uma boa impressão sobre o produto. Os anúncios também apresentam o 

produto como solução de problemas e dificuldades do dia a dia para mostrar o que as pessoas 

têm em comum a fim de persuadir o leitor a uma atitude de consumo daquele produto, ou 

persuadi-lo para a conivência de uma opinião em favor do produto anunciado ou da 

mensagem divulgada. 

Notamos também que esses sentidos confluem para elucidar os propósitos 

comunicativos tanto dos gêneros anúncios quanto dos gêneros subtilizados nos textos dos 

anúncios. Propósitos esses que também convergem com os propósitos dos anunciantes, grosso 

modo: divulgar para vender. Os tipos reconhecíveis de gêneros, quinto nível de 

intertextualidade (BAZERMAN, 2006), são bastante utilizados como estratégias textual-

discursivas pelos gêneros anúncios, porque, uma vez que os gêneros textuais são de domínio 

público, os leitores os reconhecem, ainda que intuitivamente, pelos seus propósitos 

comunicativos dentro dos gêneros que os subtilizam, ou são capazes de recuperá-los através 

dos sentidos construídos nas mensagens publicitárias dos anúncios, pois, conforme adverte 

Koch (2005, p.62), “o texto se constitui de um conjunto de pistas destinadas a orientar o leitor 

na construção de sentidos”.  

A análise da encenação argumentativa, por sua vez, tem mostrado que a razão 

demonstrativa, elemento da argumentação, é muito mais evidente nos textos, pois coloca o 

produto no centro do processo da encenação argumentativa, valendo-se do dispositivo 

argumentativo, ou seja, da proposta, da proposição e da persuasão, para enaltecer o produto 

anunciado e sua marca na superfície do texto. Ao passo que a razão persuasiva age sutilmente 

para construir determinados sentidos que são responsáveis pela manipulação do discurso para 

atingir os propósitos comunicativos dos anúncios/anunciantes. 

Deste modo, o fenômeno da intergenericidade e a encenação argumentativa na 

composição retórica dos anúncios configuram relevantes estratégias textual-discursivas na 

construção dos sentidos dos textos e para atingir os propósitos comunicativos dos anúncios e 

anunciantes. Esses recursos dão apoio ao discurso que vem a público visando um retorno: 

tornar o público leitor em consumidor, bem como conferir e garantir a excelência da marca 

registrada no mercado. 
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4.1 Das ocorrências dos Níveis e Técnicas de Intertextualidade nos anúncios 

 

Das observações mais gerais da análise das categorias de intertextualidade: Níveis de 

Intertextualidade e Técnicas de Representação Intertextual, de acordo com a proposta de 

Bazerman (2006), nos trinta anúncios publicitários analisados, temos os seguintes dados: 

 

I. Alguns anúncios, como podemos ver nos textos 2, 12 e 14, mostraram que o uso 

de um determinado nível de intertextualidade implica diretamente no uso de 

determinadas técnicas de representação intertextual. Por exemplo, ao fazer uso de 

tipos reconhecíveis de gêneros, com a declaração, usa-se também as técnicas de 

citação direta e/ou faz menção a uma pessoa; 

II. Dois anúncios apresentam três níveis de intertextualidade, simultaneamente, na 

composição do texto, a saber: o texto 7 apresentou o primeiro nível, valor nominal, o 

terceiro nível, declarações como pano de fundo e apoio, e o quinto nível, tipos 

reconhecíveis de gêneros; e o texto 10 apresentou o primeiro nível, valor nominal, o 

segundo nível, remissão à dramas sociais, e o quinto nível, tipos reconhecíveis de 

gêneros; 

III. O quinto nível, uso de tipos reconhecíveis de gêneros, foi o nível mais recorrente, 

sendo identificado em vinte e seis dos trinta anúncios analisados; enquanto o 

primeiro nível, valor nominal, foi o segundo mais utilizado, identificado em cinco 

dos trinta anúncios analisados, como podemos ver nos quadros de síntese dos dados 

de intertextualidade (Ver os quadros 8, 10 12); 

IV. O sexto nível, uso de recursos linguísticos, não apresentou nenhuma ocorrência. 

 

As ocorrências quantitativas das categorias da intertextualidade estão demonstradas 

nos quadro abaixo: 

 

         Níveis de Intertextualidade 

1ºNÍVEL: O valor nominal de outros textos 05 anúncios 

2ºNÍVEL: Remissão a dramas sociais explícitos 04 anúncios 

3ºNÍVEL: Declarações como pano de fundo e apoio 01 anúncio 

4ºNÍVEL: Declarações amplamente difundidas 01 anúncio 

5ºNÍVEL: Tipos reconhecíveis de gêneros 26 anúncios 

6ºNÍVEL: Remissão de recursos linguísticos de outros textos não houve 

                 Quadro 5: Síntese das ocorrências dos Níveis de Intertextualidade 
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                                  Técnicas de Representação Intertextual 

1ª TÉCNICA: Citação direta 08 anúncios 

2ª TÉCNICA: Citação indireta 04 anúncios 

3ª TÉCNICA: Menção a pessoa, documento ou declarações 11 anúncios 

4ª TÉCNICA: Comentário ou avaliação acerca de um texto não houve 

5ª TÉCNICA: Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 15 anúncios 

6ª TÉCNICA: Uso de linguagem e formas linguísticas 11 anúncios 

                 Quadro 6: Síntese das ocorrências das Técnicas de Representação Intertextual 

 
4.2 Das ocorrências na encenação argumentativa 
 

 

Na análise da encenação argumentativa nos gêneros anúncios, observamos a defesa 

de um ponto de vista expresso na organização argumentativa no discurso dos anúncios 

publicitários, para então, dissertar acerca do processo argumentativo que nos leva ao 

dispositivo argumentativo, operador da cena. Fizemos, então, a descrição dos componentes e 

dos procedimentos da encenação argumentativa.  

Ressaltamos que, nesta pesquisa, detivemo-nos apenas na investigação de um dos 

componentes da encenação, o dispositivo argumentativo, por ser a categoria convergente com 

os nossos interesses investigativos, pois apresenta um processo denso da compreensão 

retórica dos argumentos em cena. Os tipos de configuração e a posição do sujeito, que são 

propostos por Charaudeau (2008) como componentes da encenação argumentativa, não foram 

contemplados como categoria de nossa análise, conforme fora esclarecido no capítulo 

anterior, e, portanto, não configuram o quadro de exposição da análise. 

Esta última aponta para a pesquisa com participantes, no campo da recepção, 

diferentemente, da nossa pesquisa, que se insere no campo da produção, por isso, a inclusão 

desses dois componentes não foi viável aos objetivos da pesquisa; entretanto, havendo 

apontamentos para esses componentes, se pertinentes, eles poderão ser mencionados como 

parte dos dados, pois, ao que nos alerta Charaudeau (2008), o processo argumentativo 

acontece de uma série de questionamentos que envolvem sujeito que argumenta e sujeito que 

refuta ou justifica, portanto, devemos estar suscetíveis a outras categorias para o que a análise 

dos anúncios possa nos apresentar. 

Realizamos a descrição da proposta, da proposição e da persuasão em cada anúncio, 

para mostrar como essas assertivas atuam como dispositivo argumentativo. A proposição 

representa a figura do sujeito (público-leitor) a quem se destinam os anúncios, como mostra o 

quadro 2, da página 51, para mostrar que o sujeito é uma peça importante no processo 

argumentativo, pois ele se posiciona diante da proposta (tomada ou não tomada de posição).  
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E, descrevemos os procedimentos da encenação argumentativa, que podem ser: semânticos, 

discursivos ou de composição. 

Percebemos que alguns dados apontam para o dispositivo argumentativo como sendo 

elementos ou sentenças linguísticas específicas que atuam nos enunciados dos discursos como 

verdadeiros condutores dos sentidos que ali estão construídos, frutos da combinação retórica 

que as palavras mantêm umas com as outras, estrategicamente posicionadas, para causar 

determinados efeitos de sentidos. 

 

4.2.1 Procedimentos da encenação argumentativa 

  

Neste item, apresentamos, apenas, alguns dados das observações mais gerais sobre os 

procedimentos da encenação argumentativa. Os componentes da encenação argumentativa 

serão apresentados nos itens seguintes, nos quadros descritivos de cada anúncio, conforme o 

seu suporte. Das ocorrências mais gerais da análise, nos trinta anúncios publicitários 

analisados, temos os seguintes dados: 

 

Quadro 7: Síntese das ocorrências dos procedimentos da encenação argumentativa 

SEMÂNTICOS 30 anúncios DISCURSIVOS 22 anúncios COMPOSIÇÃO 01anúncio 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 1. DEFINIÇÃO não houve 1. LINEAR 01anúncio 
1. DOMÍNIOS: VERDADE 21anúncios 2. COMPARAÇÃO 01 anúncio 2. CLASSIFICATÓRIA não houve 
2. DOMÍNIOS: ESTÉTICO 03 anúncios 3. DESCRIÇÃO NARRATIVA 07 anúncios 
3. DOMÍNIOS: ÉTICO 12 anúncios 4. CITAÇÃO 20 anúncios 
4. DOMÍNIOS: HEDÔNICO 10 anúncios 5. ACUMULAÇÃO 01 anúncio 
5.DOMÍNIOS: PRAGMÁTICOS não houve 6. QUESTIONAMENTO 01 anúncio 
                          VALORES 

1. VERDADE 08 anúncios 
2. ESTÉTICO 01 anúncios 
3. ÉTICO 01 anúncios 
4.PRAGMÁTICO 30 anúncios 
5.PRAGMÁTICO E ÉTICO não houve 

 

 

Esse universo de procedimentos está intimamente relacionado aos componentes da 

encenação argumentativa. Os dados que apresentamos foram analisados a partir do quadro de 

questionamentos que fundamentam o dispositivo argumentativo, ou seja, foram abstraídos das 

informações discursivas que surgem da fusão da proposta com a persuasão na encenação dos 

argumentos, de acordo com o esboço teórico de Charaudeau (2008). 

Esses procedimentos constituem as terminologias utilizadas na composição retórica 

dos textos publicitários, observamos que elas são resultantes de um propósito comunicativo a 



89 

 

 

 

que o anúncio deseja atingir. Não estamos nos referindo à mera intenção de vender o produto, 

mas de atribuir ao produto anunciado um significado maior, que o torne referência entre os 

consumidores e para o mercado. Isso foi possível perceber através das percepções gerais dos 

quadros descritivos das análises dos anúncios.  

 Nos itens seguintes, apresentamos a descrição dos dados gerados de cada anúncio, 

em cada categoria, e a demonstração da interpretação dos dados em alguns anúncios.   

 

4.3 Anúncios publicitários em revista 

  

Decidimos trabalhar com anúncios em exemplares de revistas de circulação nacional 

porque, conforme Gonzales (2003), os suportes apresentam muitas vantagens para a 

divulgação dos anúncios publicitários e propagandísticos, pois podem alcançar um grande 

público, geral, específico, pela fidelidade aos lançamentos, pela especialidade da revista ou 

pelo interesse do tema abordado. O leitor individual, por sua vez, pode transportar e ler a 

revista repetidas vezes e, nela, ler também os anúncios, fixando-lhe algumas impressões 

linguísticas e imagéticas, que tornam o consumidor em potencial, por isso, neste suporte 

percebemos que os textos podem ser longos, mais detidos na descrição do bem, serviço ou 

ideia. 

Lopes (2008, p.67) acrescenta que “as revistas são suportes que podem resguardar 

anúncios distintos, de acordo com o público que deseja atingir”. Defendemos, assim como a 

autora, que a revista, enquanto suporte, torna-se uma grande portadora de gêneros textuais, 

principalmente de gêneros promocionais.  

Ressaltamos, de acordo com Souto e Sousa (2009, p.22), três grupos de gêneros que 

o suporte revista comporta:  

a) o de textos informativos, opinativos, de cunho jornalístico, cujo propósito 

comunicativo é informar e propor debates em torno dos temas sociais;  

b) o de entretenimento, que tem como propósito comunicativo divertir, entreter e 

distrair, dando um caráter mais dinâmico a revista, como as tirinhas, as piadas, charadas, 

palavras cruzadas etc; 

c) e o de publicidade, como anúncios comerciais, institucionais e de propagandas, 

que têm como propósito comunicativo divulgar bens e serviços, ainda que persuasiva e 

sedutoramente, e de prestar serviços ao consumidor levando até ele as ofertas do que há de 

melhor no mercado.  
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Percebemos, nas análises, que o suporte revista contribui para elucidar os propósitos 

comunicativos dos gêneros promocionais, pois os anúncios publicitários se apoiam na voz de 

autoridade e seriedade, como as revistas são geralmente vistas, para passar um valor de 

verdade, visto que, as revistas são assinadas por uma empresa editorial, e como instituição de 

conhecimento público, são comumente vistas como difusoras de informação e formadoras de 

opinião. 

Dadas essas informações, apresentamos, a seguir, a descrição dos dados obtidos da 

análise das categorias nos anúncios publicitários de revistas. Tais dados foram organizados 

em quadros para mostrar com consistência as ocorrências do uso das categorias identificadas 

como estratégias textual-discursivas usadas em textos publicitários.  

O quadro 8 retrata as ocorrências dos níveis de intertextualidade e das técnicas de 

representação intertextual encontrados e analisados nos dez anúncios publicitários de revistas. 

 

 
ANÚNCIOS/ 

ANUNCIANTES 

NÍVEIS DE 

INTERTEXTUALIDADE 

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO 

INTERTEXTUAL 

1. CRIARE (1) Valor nominal 

(5) Uso de estilo e terminologia 

reconhecíveis; 

(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

2. NEXTEL 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Declaração) 

(1) Citação direta; 

(3) Menção a uma pessoa 

3. BECEL 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros e 

linguagem (Declaração) 

(1) Citação direta; 

(3) Menção a uma pessoa 

4. BOM BRIL 
(5)Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Pesquisa de ibope eleitoral) 
(3) Menção a um documento; 

(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

5. REVISTA DINHEIRO 
(5)Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Diálogo) 
(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

6. SERMEC 
(5)Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Código de trânsito) 

(3) Menção a um documento; 

(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

7. HYUNDAI 
(5)Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Questão c/ alternativas) 
(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

8. AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS 

(1) Valor nominal; (3) Declarações 

como pano de fundo e apoio; (5) 

Tipos reconhecíveis de gêneros 

(3) Menção a pessoa, documento ou 

declarações 

9. REVISTA CARAS 
(5)Tipos reconhecíveis de gêneros   

(Poema) 
(1) Citação direta; 

(2) Citação indireta; 
10. BATAVO        (1)Valor nominal (6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

Quadro 8: Síntese dosníveis e técnicas de intertextualidade nos anúncios em revista 

 

A pertinência do quinto nível de intertextualidade, apresentado em 8 dos anúncios de 

revista, mostra que o intergênero é bastante frequente e produtivo em produções publicitárias. 

Os anúncios que usam tipos reconhecíveis de gênero apontaram para o uso das mesmas 

técnicas de representação intertextual, a saber: a primeira, citação direta, a terceira, menção a 

uma pessoa ou documento e a quinta, uso de estilo e terminologia reconhecíveis.  
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Notamos que essa combinação é responsável pelos sentidos de credibilidade que o 

anunciante busca ao se apoiar em imagens de uma pessoa pública, em documentos públicos 

ou em estilos e terminologias de conhecimento público, para construir valores de verdade e 

segurança, como defende Bazerman (2006). Enquanto o uso do primeiro nível, o valor 

nominal de outros textos, implica no uso da sexta, o uso de linguagem e formas linguísticas, 

para que dela o leitor possa depreender a mensagem com clareza, sem as sutilezas das formas 

persuasivas. Como constatamos, nos primeiros anúncios já apresentados, há sobreposição no 

uso dos níveis e técnicas de intetextualidade de composição dos textos dos anúncios. 

No quadro seguinte, apresentamos as manifestações dos componentes e dos 

procedimentos argumentativos que estão envolvidos na encenação argumentativa dos textos 

publicitários. Essas categorias foram identificadas na composição retórica, igualmente, dos 

dez anúncios publicitários que analisamos de exemplares de revistas de circulação nacional. 
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A ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA 

COMPONENTES DA ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA 
PROCEDIMENTOS DA 

ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA 

DISPOSITIVO ARGUMENTATIVO 

ANÚNCIOS/ 

ANUNCIANTES 
PROPOSTA PROPOSIÇÃO PERSUASÃO 

1. CRIARE 

Leve a Criare p/ 

casa que a Criare 

leva você a Buenos 

Aires 

 
 

 

Tomada de 

posição 

 

 

 contra    a favor 

 refuta / justifica 

 

 

 

 total ou parcial 

 

 

 

 

 

Não tomada de 

posição 

 

 

 verdadeiro/ falso 

    (ponderação) 

 

 

total ou parcial 

1ºpasso: Feche o projeto 

dos seus sonhos; 2º: 

participe da promoção; e o 

3º: você aprende lá (o 

tango) 

Semânticos: Domínios: 

verdade, estético e hedônico; 

Valor: pragmático; 

Composição: linear 

(etapas da argumentação) 

2. NEXTEL 

Nextel oferece 

mais serviços e 

funções em um 

mesmo aparelho 

Seja como o Fábio 

Assunção: Nextel desde 

2002 

Semânticos: Valores: verdade 

e pragmático; 

Discursivos: descrição 

narrativa e citação 

 

3. BECEL 

Quem ama seu 

coração usa Becel 

Cuide do seu coração 

com Becel 

Semânticos: Valores - verdade 

e pragmático; Discursivos: 

descrição narrativa e citação 

 

4. BOM BRIL 

Bom Bril é a 

solução para 

sujeira 

Bom Bril tem 1001% da 

preferência dos 

brasileiros 

Semânticos: Domínio: estético; 

Valores: verdade e pragmático; 

Discursivos: citação 

5. REVISTA         

DINHEIRO 

Quem não lê a 

revista As melho- 

res da Dinheiro fica 

sem argumento 

Não fique sem 

argumento. Leia As 

melhores da dinheiro, ou 

arranje uma desculpa 

Semânticos: Domínios: 

verdade e ético; Valores: 

verdade e pragmático; 

Discursivos: citação e questão 

6. SERMEC 

A SERMEC oferece 

o melhor serviço 

para o seu carro. 

A SERMEC tem tudo 

para o seu carro 

Semânticos: Domínios: 

verdade e ético; Valores - 

verdade e pragmático; 

Discursivos: citação 

7. HYUNDAI 
O Tucson oferece 

todas as alternativas 

O Tucson tem alguns 

segredos 

Semânticos: Valores - 

verdade e pragmático 

8. AZUL LINHAS 

AÉREAS      

BRASILEIRAS 

A Azul é a única 

Cia aérea brasileira 

com todas as 

aeronaves 100% 

fabricadas no Brasil 

Voe na única 

Companhia Brasileira 

de verdade 

Semânticos: Domínios –

verdade e ético; Valores - 

verdade e pragmático; 

Discursivos: descrição 

narrativa; acumulação e 

comparação 

9. REVISTA CARAS 

A Caras oferece 

serviços via 

celular 

Leia Caras e fique por 

dentro das notícias mais 

quentes dos famosos 

Semânticos: Valor estético e 

pragmático 

Discursivos: citação 

10. BATAVO 

A Batavo oferece 

uma Linha Light 

com 30 opções 

Viva uma vida mais leve 

e sem repressões com a 

Linha Pense Light Batavo 

Semânticos: Valores - verdade, 

hedônico e pragmático 

Discursivos: citação 

Quadro 9: Síntese dos componentes e procedimentos da encenação argumentativa nos anúncios em revista 

 

 

A análise de caráter interpretativo, das categorias analisadas nos anúncios 

publicitários, mostra como a interação entre elas corrobora estrategicamente para a construção 

de determinados sentidos nos textos e a construção dos propósitos comunicativos dos 

anúncios.  A descrição que apresentaremos mostra como essas categorias são usadas como 

estratégias textual-discursivas na produção dos textos publicitários e como e quais são os 

sentidos construídos nas mensagens dos anúncios publicitários. 

O anúncio a seguir mostra a estreita ligação entre o gênero e o seu suporte. Este 

anúncio foi publicado na contracapa da revista ÉPOCA, um espaço, normalmente, mais caro 
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para o anunciante, pois proporciona maior visibilidade do anúncio, o que favorece seus 

propósitos comunicativos. Geralmente, este espaço é destinado à publicação de anúncios cuja 

marca possui grande repercussão social e comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Fonte: ÉPOCA. São Paulo, Nº. 645, 27set. 2010. 

 
 

Para divulgar o produto, este anúncio estabelece uma relação interdiscursiva entre o 

contexto e a temática das eleiçõespolíticas. O anúncio apresenta o garoto-propaganda da 

marca fazendo a imitação dos quatro candidatos que obtiveram mais destaque nas eleições à 

presidência do Brasil, em 2010. Essa é uma característica registrada desta marca, Bom Bril, 

que já produziu diversos anúncios com imitações de personalidades brasileiras ou 

estrangeiras, abordando um determinado contexto ou tema de grande repercussão. Essa 

construção constitui uma intertextualidade por imitação, de acordo com Genette (1982).        
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A expressão dos candidatos e a imitação das suas vestimentas, aspectos não verbais do texto, 

também foram usadas com o propósito de identificar e satirizar as vozes participantes, os 

candidatos à presidência do Brasil, gerando efeitos de humor no anúncio em relação à marca. 

Podemos notar que a mensagem destila seus primeiros efeitos de sentidos no tocante 

à conduta ética e moral do leitor, por causa do tema abordado, eleições políticas, momento de 

reflexão e sensibilidade dos eleitores diante da mudança e da escolha do futuro presidente do 

país, tornando os eleitores mais receptíveis ao tema com o objetivo de causar neles uma 

identificação com o anúncio e, principalmente, com o produto anunciado. 

Neste sentido, o anúncio explora diversos recursossemióticos e multimodaisque o 

enquadra na alta modalidade, com orientação sensorial, de acordo com Kress e van Leeuwen 

(1996); Magalhães (2005b), a saber: o texto tem como pano de fundo a logomarca do produto 

em destaque na cor preta, que dá a impressão de seriedade do contexto político e da 

apresentação dos candidatos. A cor preta contrasta e salienta o jogo de cores da logomarca 

(vermelho e branco) que está atrás dos candidatos, o que destaca a cor da embalagem do 

produto (amarela) e o texto escrito com letras brancas pretende dar credibilidade à mensagem 

e inspirar confiança acerca do que está sendo proferido. As cores das roupas dos candidatos 

também permitem o destaque da cor do produto, que está posicionado no centro do anúncio, à 

frente dos outros candidatos, apontado como o favorito. 

A sofisticação visual e o jogo textual-discurso dessa produção mostra que o 

anunciante se preocupa com o status social que a marca tem no mercado. O trecho “1001% 

dos brasileiros preferem Bom Bril” foi construído estrategicamente para enaltecer a marca, 

pois o produto apresentado é a palha de aço, porém ele aparece re-significado pelo nome da 

marca. É bastante comum os consumidores substituírem o nome do produto pela marca, isso 

mostra a popularidade do produto entre os consumidores e a sua tradição no mercado. 

Este anúncio, composto por apenas dois enunciados, na parte superior e inferior do 

corpo do anúncio, apresenta em seu texto apenas o quinto nível de intertextualidade ao fazer 

uso de um tipo reconhecível de gênero (BAZERMAN, 2006), a pesquisa de ibope eleitoral, 

para compor o anúncio e particularizar, interdiscursivamente, o contexto do assunto em pauta: 

as eleições políticas. É possível reconhecer o gênero subutilizado através da composição 

textual do gênero pesquisa de ibope, expresso no enunciado: “Pesquisas apontam”. Nessa 

construção, o anunciante se respalda na autoridade social e no propósito comunicativo do 

intergênero para mostrar que o produto foi estatisticamente apontado como o favorito nas 

pesquisas. 
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Os elementos presentes na composição deste anúncio fazem, ainda, menção a outro 

gênero: a campanha eleitoral impressa, que pode ser reconhecida pela organização dos 

elementos não linguísticos no texto, disposição dos candidatos, lado a lado, e pela composição 

textualtípica de propaganda política, ao dizer: “Para um Brasil limpinho, vote Bom Bril”. Esse 

gênero foi subtilizado para mostrar o produto como o candidato da preferência brasileira. 

Através do propósito comunicativo da campanha eleitoral, que é lançar um candidato à 

eleição, o anunciante lança o seu produto e mostra que ele foi apontado como favorito 

apoiando-se em outro gênero, a pesquisa de ibope. Com isso, notamos que o gênero anúncio 

explora os propósitos comunicativos dos intergêneros que ele subtiliza para construir seus 

propósitos específicos e efeitos de sentidos também específicos. 

Nesse anúncio, foram usadas duas técnicas de representação intertextual que 

remetem a esse gênero, contudo, parece redundante configurar duas técnicas semelhantes se 

elas se referem ao mesmo gênero. O anúncio usa a terceira técnica, ao fazer menção a um 

documento, a pesquisa de ibope eleitoral, que são pesquisas eleitorais, quantitativas e 

qualitativas, de opinião e intenção de voto, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, 

cujo propósito comunicativo está relacionado ao prenúncio das estatísticas de predileção dos 

candidatos à eleição para cargos políticos. E a quinta técnica, ao usar estilos e terminologias 

reconhecíveis associáveis a um documento específico, de acordo com Bazerman (2006), como 

“Pesquisas apontam” ou, ainda, “vote Bom Bril”, enunciado característico das campanhas 

políticas. Entendemos que o confronto entre essas técnicas está na repetição de fazer menção 

a documentos, pois o uso da forma, da composição textual e do estilo remete ao gênero ou ao 

texto a que “pertence”. 

Outro aspecto intertextual nesse anúncio está no enunciado “1001%” que remete ao 

slogan da própria marca Bom Bril “1001 utilidades”, característica percebida, também, no 

enunciado “Sujeira, não. Bom Bril é a solução. Para um Brasil limpinho, vote Bom Bril”, faz-

se um interdiscurso com a visão que se tem da política nacional no Brasil, de corrupção que 

precisa acabar e de candidato ficha limpa, ou seja, o enunciado joga com o duplo sentido de 

sujeira e limpeza, sendo o produto o candidato capaz de acabar com a sujeira e garantir a 

limpeza, sentido associado à campanha eleitoral. 

No que concerne à encenação argumentativa, nesse anúncio, os argumentos foram 

combinados para fazer o leitor perceber o jogo de sentidos entre a escolha do candidato e a 

escolha do produto. A construção desses sentidos opera em torno do dispositivo 

argumentativo de duas formas, conforme Charaudeau (2008): a) de modo explícito, apresenta 
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a proposta principal do anúncio que está no segundo enunciado: Bom Bril é a solução para a 

sujeira, informação objetiva, que faz referência ao produto como melhor candidato nessa 

eleição, e mostra, ainda, uma proposta secundária, que está no primeiro enunciado, que 

reforça um efeito maior no leitor sobre a proposta principal: o produto tem 100% de 

preferência e aceitação entre os consumidores-eleitores nesse contexto do anúncio; b) de 

modo implícito, propõe a persuasão do leitor “Bom Bril é a solução para a sujeira”, ou seja, é 

o produto certo para combater a sujeira, assim, como os eleitores buscam um candidato que 

combata a corrupção. 

No anúncio, a proposição apenas aparece no cruzamento entre a proposta e a 

persuasão, pois surge de uma reação questionadora por parte do sujeito, permitindo-lhe tecer 

argumentos sobre a sua posição a favor ou contra a proposta do anúncio. No entanto, a 

encenação argumentativa neste anúncio põe limites ao julgamento do sujeito porque foi 

estrategicamente construída para elucidar certos efeitos de sentidos em seus leitores.  

Vejamos algumas possibilidades para a elaboração do quadro de questionamento, 

que Charaudeau (2008) desenvolveu na proposição, das assertivas desse anúncio: 

 

1)   A1                                                                     A2 

(Se) 1001% dos brasileiros preferem Bom Bril _____(então) Bom Bril é a solução 

                                                                           ↓ 

                                        (Portanto) Para um Brasil limpinho, vote Bom Bril 

 

 2)     A1                                                               A2 

(Se) Bom Bril é a solução _______ (então) Para um Brasil limpinho, vote Bom Bril 

                                                              ↓ 

 (Por isso) 1001% dos brasileiros preferem Bom Bril 

 

         3) A1                                                                    A2 

(Se) você quer um Brasil limpinho, vote Bom Bril ____(logo) você prefere Bom Bril 

                                                                           ↓ 

                                    (porque) Bom Bril é a solução 

 

Percebam, neste esquema, que a encenação das asserções argumentativas foi 

manipulada de modo que não permite abertura para contra-argumentosque o sujeito possa 

fazer. Averigua-se, pois, que o dispositivo argumentativo manipula o quadro de 

questionamentos que o leitor deveria fazer para julgar a proposta, no entanto, o texto foi 

articulado para mostrar a proposta conduzindo o leitor diretamente ao ato persuasivo, ou seja, 

aceitação da proposta. Nota-se que os efeitos de sentidos que estão por trás do texto camuflam 
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o quadro de raciocínio, asrefutações ou ponderações, que o leitor deveria fazer sobre a 

proposta, como veremos adiante. 

No que concerne aos procedimentos da encenação argumentativa, o anúncio utilizou 

procedimentos semânticos e procedimentos discursivos na construção dos seus sentidos 

quanto à textualidade e à argumentação. Os procedimentos semânticos estão pautados num 

consenso social que determina valores típicos de um contexto sociocultural: as eleições 

políticas.Ao remeter à pesquisa de ibope, o anúncio produziu determinados efeitos de sentidos 

relacionados ao contexto e ao tema. Os procedimentos semânticosusados no anúncio estão 

voltados para o domínio estético e ético, ao falar de limpezaversus corrupção, para o valor de 

verdade, ao divulgar um produto de qualidade e confiança, e para o valor pragmático, pois 

induz o leitor a uma norma de comportamento de acordo com o contexto em que está 

inserido: a ética nas eleições, como defende Charaudeau (2008).  

Os procedimentos discursivos consistem em elucidar marcas linguísticas que 

constituem os argumentos para produzir certos efeitos de persuasão. O procedimento 

discursivo usado no texto se apresenta como argumento, através do enunciado da pesquisa de 

ibope, “Pesquisas apontam”, pois esta citação, que identifica esse gênero, é vista como uma 

fonte de verdade. 

A construção de duplos sentidos é bastante saliente, nesse anúncio, para que o leitor 

perceba alguns efeitos de sentidos, tais como:  

1) humor, ao abordar de modo descontraídoum assunto sério, cujo aspecto 

humorístico se constrói pelo jogo de linguagem de duplo sentido, aspecto verbal, e pela 

imitação e expressão de cada candidato, aspectosnão verbaisou semióticosdo anúncio, 

conforme Kress e van Leeuwen (1996);  

2) seriedade e credibilidade, de acordo com Charaudeau (2008), alcançados através 

do uso de outro gênero, pesquisa de ibope, gênero cujostatus social se respalda na autoridade, 

seriedadee credibilidadede um órgão público, do mesmo modo a pesquisa mostrada no 

anúncio apresenta dados estatísticos sobre o produto;  

3) preferência e liderança, ao subutilizar o propósito comunicativo do intergênero, 

que é informar a posição de predileção dos candidatos a cargos políticos, o anúncio está 

construindo um propósito específico seu, ele está informandoestatisticamente a preferência do 

produto anunciado; outro propósito específico que o anúncio constrói através do propósito do 

intergênero é o de atribuir ao sujeito uma mensagem implícita fundada na quantidade, 

conforme o enunciado “1001% dos brasileiros preferem Bom Bril”, cujo sentido capturado 
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pelo leitor é de que ele também está envolvido nessa estatística, enaltecendo o efeito de 

preferência pelo produto e pela liderança do mesmo;  

4) qualidade e estética: ao inferir que o leitor enquanto consumidorse incomoda com 

a sujeira doméstica e quer usar um produto de qualidade, assim como, sendo ele também 

eleitor, se incomoda com a sujeira na política de seu país, que é a corrupção, e, portanto, se 

preocupa com a escolha de um candidato de confiança;  

5) criatividade e objetividade: os aspectos visuais tornam o anúncio criativo e 

enfáticoeo texto objetivo atinge o leitor com mais rapidez. 

Todos esses aspectos foram amplamente discutidos e previstos conforme a aplicação 

das propostas de Bazerman (2006) e Charaudeau (2008). 

Vejamos, no texto 7, o exemplo de anúncio com outro nível de intertextualidade.  

 

Figura 7. Fonte: ÉPOCA. São Paulo, Nº 564, 09 mar. 2009. 

Jornal: O ESTADO DE SÃO PAULO, terça-feira, 3 de março de 2009. 

 

 

 

 

 

 

Texto do anúncio: A Azul é a única empresa brasileira operando uma frota de jatos 100% brasileiros. 

Encomendamos 78 aeronaves Embraer 190 e Embraer 195. Não apenas porque foram projetadas e construídas 

no Brasil. Mas, sobretudo, porque a Azul sabe que são os melhores aviões do mundo. Mais avançados. Mais 

confortáveis. Mais econômicos. Mais silenciosos do que quaisquer outros jatos em operação em nosso país. 

Venha voar com a gente e você também vai se orgulhar ao perceber do que é capaz o povo brasileiro quando 

une, em uma família de aeronaves, todo seu talento, paixão e capacidade empreendedora. Aqui é tudo novo. 

Tudo Azul. E tudo verde-amarelo. 



99 

 

 

 

O anúncio explora um assunto anunciado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em 2009, de que o governo vai adotar medidas para que as empresas nacionais 

comprem aviões brasileiros, produzidos pela Embraer. O assunto virou destaque nos 

principais jornais e telejornais do país. Atentemos para a precisão da data da produção deste 

anúncio que foi divulgado poucos dias após a data de publicação do jornal, o que sinaliza para 

a sagacidade dos produtores sempre atentos à atualidade.  

Este anúncio das Linhas Aéreas Brasileiras Azul, cujo contexto foi oportunamente 

explorado pela companhia aérea após a declaração do presidente Lula de que as companhias 

nacionais comprassem aviões nacionais. Aproveitou-se da repercussão nacional do assunto 

publicado em jornais para anunciar que a cia Azul é a única companhia aérea brasileira que 

possui todos os jatos de sua frota 100% fabricados no Brasil. 

Os recursos semióticos utilizados no anúncio compõem as letras do slogan da 

companhia aérea que assina o anúncio, Linhas Aéreas Brasileiras de verdade, em branco, 

verde e amarelo, em caixa alta, cores que remetem às cores da bandeira brasileira, 

estabelecendo uma relação interdiscursiva entre o conteúdo do slogan da companhia e a 

notícia jornalística. Abaixo, apresenta um texto e um desenho, que ilustra as escalas que a 

companhia realiza em território nacional. E logo abaixo apresenta uma manchete que está 

numa notícia jornalística no seu respectivo suporte: o jornal. A cor usada como pano de fundo 

do anúncio é azul royal para combinar com o nome da companhia, Azul, e com a cor da 

bandeira. 

O anunciante utiliza o primeiro nível de intertextualidade ao fazer uso do valor 

nominal de outros textos ou de uma fonte considerada autorizada, a manchete da notícia 

jornalística, conforme defende Bazerman (2006). O anúncio se apoia na notícia que está no 

jornal para divulgar e mostrar que a companhia aérea Azul é a única com todas as aeronaves 

nacionais, fazendo uma menção direta ao conteúdo da notícia. Este nível de intertextualidade 

se confunde com o terceiro nível, também presente no texto, ao fazer uso de declarações 

como pano de fundo e apoio. 

O anunciante se apoia em declarações da notícia jornalística e, ao mesmo tempo, usa 

a manchete e a notícia jornalística como pano de fundo, para a construção de sentidos no 

anúncio. O anunciante usou, ainda, o quinto nível de intertextualidade, tipos reconhecíveis de 

gênero, a notícia jornalística, para respaldaro assunto abordado no anúncio. Nos dois gêneros, 

o anunciante mantém a forma temática, o estilo e a composição textual de cada gênero, 

inclusive, o anúncio preservou o suporte da notícia, o jornal O Estado de São Paulo. 
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A relação da imagem do jornal, como uma fonte de autoridade e reconhecimento 

público, como adverte Bazerman (2006), com os sentidos que o anúncio deseja construir é 

bastante intrínseca, pois o anúncio apresenta-se como uma resposta imediata à sociedade 

sobre a notícia publicada no jornal. O anúncio se utiliza do propósito comunicativo da notícia, 

que é divulgar, em primeira mão, para anunciar e, sobretudo, ancorar o enunciado “A Azul é a 

única empresa brasileira operando com frota de jatos 100% brasileiros”. 

Esse anúncio apresenta apenas a terceira técnica de representação intertextual, ao 

fazer menção a uma pessoa, a um documento ou a uma declaração. O anunciante faz uma 

menção direta à imagem do presidente Lula que está no jornal e à declaração que está na 

manchete jornalística. Essa técnica foi usada para dar o efeito de autoridade e verdade da 

informação que o anúncio divulga, respaldada no intergênero notícia jornalística. No entanto, 

acrescentamos que isso não faz dele um texto inexpressivo, ao contrário, como se pode 

constatar, o anunciante soube se apropriar muito bem desse recurso para construir sentidos e 

adquirir efeitos persuasivos no consumidor.  

A encenação argumentativa, nesse anúncio, é construída numa relação de 

comparação, pois ao tomar conhecimento das informações contidas na proposta principal do 

anúncio, “A Azul é a única empresa brasileira operando com uma frota de jatos 100% 

brasileiros”, ancorado no conteúdo da notícia, os leitores farão uma comparação com as outras 

companhias, o que os conduzirá a uma tomada de posição positiva em relação à companhia 

Azul. 

A relação interdiscursiva e intergenérica entre o anúncio e a notícia é uma estratégia 

para que o dispositivo argumentativo gere um quadro de questionamentos que induzam o 

leitor a uma avaliação a favor da proposta. A construção de sentidos, nesse anúncio, ocorre de 

modo explícito, para que o leitor perceba a ligação entre o anúncio e o intergênero e seja 

persuadido pelos sentidos que a mensagem nele desperta. O anúncio subtilizou implicitamente 

o propósito comunicativo do intergênero, notícia jornalística, construir propósitos 

comunicativos específicos, de acordo com Bhatia (1997) que estão explorados nos sentidos 

construídos no anúncio, primordialmente voltados para o sentimento nacionalista dos leitores 

e para a questão de valor dado ao que vem de fora.  

A partir da análise dos procedimentos da encenação argumentativa, pudemos melhor 

perceber outros sentidos construídos nesse anúncio. Os procedimentos semânticos apontados 

no texto do anúncio visam elucidar os domínios de verdade, usados para mostrar a 

originalidade de uma companhia aérea 100% brasileira, e domínios éticos, para mostrar 
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respeito ao leitor como cliente em potencial e a postura politicamente correta da companhia 

aérea. Os aspectos semânticos também elucidam os valores de verdade, que estão por trás das 

informações que se apoiam numa fonte de domínio público, o jornal impresso, e valores 

pragmáticos, para mostrar a autenticidade da única companhia com jatos 100% brasileiros. 

Os procedimentos discursivos utilizados neste anúncio foram: a descrição narrativa, 

que constrói o conteúdo do anúncio para mostrar as condições dos serviços oferecidos pela 

companhia; a acumulação, ao utilizar vários argumentos para servir a uma mesma prova, e a 

comparação, como mostra o enunciado “Encomendamos 78 aeronaves Embraer 190 e 

Embraer 195. Não apenas porque foram projetadas e construídas no Brasil. Mas, sobretudo, 

porque a Azul sabe que são os melhores aviões do mundo. Mais avançados. Mais 

confortáveis. Mais econômicos. Mais silenciosos do que quaisquer outros jatos em operação 

em nosso país”. Esses são fatos que comprovam os argumentos presentes na proposta de 

Charaudeau (2008). 

Percebemos que o uso do intergênero e a construção da encenação argumentativa do 

texto causam os seguintes efeitos de sentidos no leitor: 1) seriedade e autenticidade da 

companhia Azul, pois a relação com o intergênero legitima o discurso do anúncio e mostra 

sua postura politicamente correta; 2) poder, diante das outras companhias, porque é a única 

companhia que possui todos os jatos 100% nacional; 3) nacionalismo, enfatizado no 

enunciado “Venha voar com a gente e você também vai se orgulhar ao perceber do que é 

capaz o povo brsileiro quando une, em uma família de aeronaves, todo seu talento, paixão e 

capacidade empreendedora”, que apela para a vaidade do leitor de ter orgulho de ser brasileiro 

e voar pela Azul, ao dizer “Tudo Azul. E tudo verde-amarelo”; 4) conforto, qualidade, 

confiança e bem-estar, que pode ser percebido no enunciado “Mas, sobretudo, porque a Azul 

sabe que são os melhores aviões do mundo.Mais avançados. Mais confortáveis. Mais 

econômicos. Mais silenciosos...”  

Pela análise crítica, defendemos que esse anúncio não apresenta sentidos implícitos 

com segundas intenções que estejam por trás do texto, ao contrário, seus sentidos foram 

mostrados de modo explícito, direto, mas sutil, ao se valer de uma informação como 

argumento para divulgar o mérito da companhia aérea para mostrar por que os passageiros 

devem viajar por essa companhia, inclusive, a notícia do jornal foi usada para despertar os 

leitores para uma realidade nacional e resgatar o sentimento nacionalista dos leitores.  

Vejamos, a seguir, o exemplo de anúncio que constrói efeitos de sentidos voltados 

para a marca. 
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O anúncio do texto 8 apresenta o primeiro nível de intertextualidade, ao fazer uso do 

valor nominal de outros textos para a sua composição. Este anúncio combina trechos de 

outros textos para construir os sentidos que deseja anunciar sobre a Nova linha Batavo Pense 

Light, sem se apropriar completamente do gênero a que pertencem os trechos subtilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fonte: CARAS. São Paulo, Nº 28, 10 jul. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

O valor nominal, neste anúncio, está expresso em frases feitas, ao remeter a uma 

fonte de sentidos para dela abstrair novos sentidos, conforme defende Bazerman (2006), a 

saber: “Mantenha-se na pista”, enunciado da placa do código de trânsito, conjunto de leis 

Texto do anúncio: Nova linha Batavo Pense Light. 

Mais de 30 opções para você viver uma vida mais leve. 

E muito mais gostosa. 
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específicas, cujos sentidos, no anúncio, fazem referência às pistas de dança; e, através do 

enunciado “Não se reprima”, verso da música Não se reprima, do Grupo Menudos, o 

anunciante constroi o duplo sentido do enunciado: o de não se reprimir para dançar, conforme 

o sentido da música, e o sentido de não se reprimir para consumir os produtos anunciados sem 

peso de consciência, pois os alimentos oferecidos pertencem a uma linha light. O uso desse 

nível incide diretamente na sexta técnica de intertextualidade de Bazerman (2006), 

identificada no anúncio ao fazer uso de linguagens e formas linguísticas que remetem às 

noites de sábado combinadas com uma alimentação light que a linha Batavo oferece. 

Esses níveis convergem com os procedimentos semânticos que constroem os valores 

de verdade do produto anunciado, para mostrar que o consumidor deve confiar no produto e 

se divertir sem preocupação, e constroem sentidos no domínio do hedônico, ou seja, sentidos 

de um produto agradável, pois o anúncio estimula a atenção do leitor para o paladar, através 

das imagens e dos sabores exibidos, como o iogurte de frutas e chá verde, patê e até pizza, e 

apela para a sensação de euforia, associadas ao prazer da diversão aos sábados, incutida no 

enunciado “Mantenha-se na pista. Principalmente se for sábado à noite”.  

Outra resultante da combinação desses enunciados diz respeito ao valor concernente 

ao domínio pragmático do argumento em cena: apresenta sentidos que apelam para o padrão 

de comportamento o qual o consumidor deve seguir, ou seja, ao consumir estes produtos o 

consumidor estará seguindo um modelo de comportamento em alta na sociedade: o do 

consumo de produtos light, portanto, saudáveis; e, o hábito de frequentar as pistas de dança 

nos sábados à noite, pois as noites de sábado são destinadas especialmente à diversão. 

Ressaltamos que a identificação de todos esses procedimentos apenas comprova o caráter 

teórico-metodológico da proposta de Charaudeau (2008).    

O anúncio utiliza, ainda, o procedimento discursivo que converge com o valor 

nominal intertextual, que é o uso da citação, segundo a proposta de Charaudeau (2008), do 

enunciado de placa de trânsito e do verso da música, os efeitos de sentidos construídos nesse 

texto, subtilizam os sentidos particulares de cada enunciado, comum ao saber dos leitores, que 

são: de entretenimento, que apela para a diversão, de responsabilidade, que aponta para o 

comportamento social, e de segurança alimentar, que elucida os cuidados com a saúde. 

O valor nominal usado contribuiu, assim, para realçar os sentidos de identificação do 

leitor com esse lazer: saídas com amigos, baladas e noitadas nas noites de sábado, e, 

aproximação do leitor com a linha de produtos como fonte de alimento, “principalmente”, 

para quem sai nos sábados à noite. Ao fazer uso de linguagem que parece ecoar certos modos 
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de comunicação, o anúncio usa a sexta técnica de representação textual, segundo Bazerman 

(2006), e através dessa linguagem, acentua os sentidos de que este é um produto para um 

público específico que busca descontração/ diversão, mas que precisa consumir um produto 

completo. Por isso, o anunciante utiliza uma linguagem mais próxima desse público para 

apresentar uma linha que oferece 30 produtos light, para as necessidades de quem tem uma 

rotina de diversão no sábado à noite, ou ainda, para quem deseja ter uma vida mais leve. 

Quanto aos componentes da encenação argumentativa, esses são responsáveis pela 

captação dos sentidos da mensagem tal qual eles estão a dizer. O dispositivo argumentativo, 

neste anúncio, opera da seguinte forma: expõe a proposta do anúncio “A Batavo oferece uma 

Linha Light com 30 opções”, informação objetiva, e, implicitamente, lança a persuasão “Viva 

uma vida mais leve e sem repressões com a Linha Pense Light Batavo”, carregada de 

sentidos, já apontados, que visam enaltecer os produtos da linha anunciada bem como a sua 

marca. 

Notamos que, em geral, os anúncios publicados em revistas apresentam um caráter 

mais elitizado, pela sofisticação da produção visual e estética que o suporte também 

proporciona ao anúncio. A produção textual também é bastante desenvolvida no que se refere 

ao uso de estratégias textual-discursivas voltadas para a construção de sentidos para enaltecer 

a marca do produto e a sua fixação no mercado.  

 

4.4 Anúncios publicitários publicados em outdoor 

 

Marcuschi (2003) infere que o outdoor constitui um suporte porque nele podem ser 

expostos diversos gêneros. Gonzales (2003) acrescenta que a função do outdoor é expor 

publicidade ou propaganda ao ar livre e, diferentemente da revista, o outdoor não pode ser 

transportado como a revista ou panfletos, pois este suporte possui um lugar fixo para que nele 

sejam publicados textos que o leitor possa ler enquanto está em movimento. Isso atraiu nossos 

interesses investigativos para os anúncios nesse suporte, pois os anúncios em outdoor 

precisam ser objetivos e ter imagens diretas para transmitir sua mensagem em pouco tempo.  

Acreditamos que essa característica implica na escolha crítica das estratégias textual-

discursivas a serem empreendidas na produção dos anúncios que serão expostos em outdoor, 

a fim de acentuar os sentidos neles construídos de modo claro e rápido. Notamos que outro 

aspecto pertinente a esse suporte é a difusão oral que ele acrescenta aos propósitos 

comunicativos dos gêneros. Os anúncios em outdoor, ao atrair a atenção do leitor, conseguem 

persuadi-lo de tal modo que este passa a divulgar o anúncio oralmente, através de diálogos, 
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indicações. A nosso ver, isso está ligado à consistência de estratégias e recursos cada vez mais 

incorporados às produções textuais e que permeiam as construções de sentidos atribuídos aos 

respectivos gêneros. 

Acerca das contribuições de Marcuschi, Bezerra (2006, p. 21) escreve: 

 

Marcuschi (2003) relaciona a noção de suporte com a idéia de um “portador do 

texto”, entendido como “um locus físico ou virtual com formato específico que 

serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (2003, 

p. 11). O suporte se apresenta como uma coisa, uma superfície ou objeto, físico ou 

virtual, que permite a manifestação concreta e visível do texto. O gênero 

provavelmente pode ser distinguido de seu suporte, na maioria das vezes, através da 

consideração de que o texto não é um objeto físico. Assim, por exemplo, o outdoor 

é uma coisa, um objeto concreto, portanto, um suporte. O gênero, ou seja, o 

conteúdo suportado pelo outdoor, não é um objeto, mas um texto. 
 

Bezerra (2006) defende a necessidade de estudar os gêneros e seus suportes, 

igualmente, nós consideramos esta defesa pertinente aos nossos objetivos investigativos, pois 

a análise dos anúncios publicitários em outdoor mostrou certa relação do uso de determinadas 

categorias com o suporte. 

Apresentamos, a seguir, a descrição dascategorias de análise dos anúncios em 

outdoor. Os quadros apresentam a organização das ocorrências das categorias. 

 

ANÚNCIOS/ 

ANUNCIANTES 

NÍVEIS DE 

INTERTEXTUALIDADE 

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO 

INTERTEXTUAL 

1. MOTO SAGA 

(1) Valor nominal;  

(2) Dramas sociais explícitos;  

(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Provérbio popular) 

(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

2. GAEPOA/ SVBPOA 

(2) Dramas sociais explícitos; 

(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Declaração) 
(1) Citação direta; (3) Menção a uma pessoa 

3. MENTOS (1)Valor nominal (3) Menção a um documento; 

4. TIME TOUR 
(5) Tipos reconhecíveis de gênero 

(Frase popular) 
(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

5. AMOV 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Recado) 
(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

6. PEPSI 

(2) Dramas sociais explícitos 

(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Declaração) 

(1) Citação direta; (2) Citação indireta 

(3) Menção a uma pessoa 

7. SINSPP -LESTE 

(2) Dramas sociais explícitos; 

(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Recado) 

(2) Citação indireta; 

(5) Uso de estilo e terminologia 

reconhecíveis; 

(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

8. CLUBE DINAMIS 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Recado); 
(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

9. BANCO ITAÚ 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Billhete); 
(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

10. PIRATAS DO CARIBE 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Filme em cartaz) 
(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

Quadro 10: Síntese dos níveis e técnicas de intertextualidade nos anúncios em outdoor 
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Como podemos constatar pelo quadro 10, os anúncios em outdoor se utilizam 

bastante do uso de tipos reconhecíveis de gêneros para compor seu texto, ou seja, o 

intergênero é visto como um recurso que pode dinamizar e otimizar os sentidos nos anúncios. 

Esse nível de intertextualidade foi bastante recorrente nos anúncios como havíamos 

hipotetizado nas razões investigativas desse trabalho, contudo, parece ficar patente que o uso 

de tipos reconhecíveis de gêneros é visto como estratégia textual-discursiva independente do 

suporte do gênero, pois o que desperta o interesse dos anunciantes para esse recurso é a 

construção de sentidos que ele pode causar no leitor e, ainda, a subutilização do propósito 

comunicativo do intergênero para construir os seus propósitos. 

Dos dez anúncios analisados no suporte outdoor, nove subtilizaram um intergênero 

para construir sentidos e propósitos, e apenas um anúncio usou o valor nominal, que também 

pode ser visto como estratégia diferenciada do intergênero na construção de sentidos do texto. 

A descrição das técnicas de representação textual mostrou que os anúncios em outdoor 

utilizam bastante a sexta técnica de representação textual, uso de linguagem e formas 

linguísticas que ecoam certos modos de comunicação, pois foi a técnica mais recorrente nos 

anúncios neste suporte. 

Conforme a descrição apresentada no quadro 7, a análise dos componentes e 

procedimentos da encenação argumentativa de anúncios em outdoor aponta para a precisão 

das estratégias argumentativas usadas nos textos publicitários nesse suporte, considerando o 

tempo e o espaço que os leitores dispõem para ler um anúncio em outdoor.  

Notamos, contudo, que o dispositivo argumentativo e o os procedimentos da 

encenação, são utilizados, em geral, para as mesmas finalidades discursivas dos anúncios em 

revista, cuja preocupação e intenção por parte dos anunciantes é construir sentidos voltados 

para a boa imagem do produto e da marca, e esses sentidos para serem construídos necessitam 

do uso e da combinação dos procedimentos semânticos e discursivos para obter a encenação 

argumentativa que deseja para atingir ao seu leitor em favor dos seus propósitos 

comunicativos. 
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A ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA 

COMPONENTES DA ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA 
PROCEDIMENTOS DA 

ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA 

DISPOSITIVO ARGUMENTATIVO 

ANÚNCIOS/ 

ANUNCIANTES 
PROPOSTA PROPOSIÇÃO PERSUASÃO 

1. MOTO SAGA 
MotoSaga alerta aos pe- 

rigos de beber e dirigir 

 

Tomada de 

posição 

 

 

contra   a favor 

refuta/justifica 

 

 

 

total ou parcial 

 

 

 

 

Não tomada de 

posição 

 

 

falso/    

verdadeiro 

   (ponderação) 

 

 

total ou parcial 

MotoSagaadverte à 

segurança no trânsito 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e ético; Valor: pragmático; 

Discursivos: citação 

2. GAEPOA/ SVBPOA 

Paul McCartney critica 

as atrocidades nos 

matadouros em favor do 

vegetarianismo 

Se as pessoas soubes- 

sem o que acontece nos 

matadouros seriam 

vegetarianos 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e ético; Valor: pragmático; 

Discursivos: citação 

3. MENTOS 

Mentos fruit te mostra 

um jeito melhor de 

conhecer alguém: com 

boca na boca 

 

Mentos fruit deixa seu 

beijo irresistível 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e hedônico;Valor:pragmá- 

tico; Discursivos: citação 

 

4. TIME TOUR 

Você pode ir longe 

com pouco dinheiro 

Time Tour leva você a 

Buenos Aires e a 

Bariloche por apenas... 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e hedônico;Valor:pragmá- 

tico; Discursivos: citação 

5. AMOV 

Cansados dos assaltos 

moradores dão recado 

aos assaltantes 

Todos os moradores 

de Ouro Verde já 

foram assaltados 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e ético; Valor:pragmático 

6. PEPSI Deixe a coca pela Pepsi 

Faça como o Fábio 

Assunção, deixe a 

coca, consuma Pepsi 

Semânticos: Domínios: verda- 

de, estético, hedônico; 

Valor: ético, pragmático; 

Discursivos: citação 

7. SINSPP -LESTE 

Cobrança pelos 15% de 

reposição salarial dos 

servidores públicos 

O total das perdas 

salariais é de 41, 89%; 

Não a terceirização 

Semânticos: Domínios: verda- 

de; ético;Valor: pragmático; 

Discursivos: citação 

8. CLUBE DINAMIS 

O clube de desbrava- 

dores é um pólo de lazer 

para juvenis 

Se você é menino ou 

menina de 10 a 15 

anos, venha conhecer 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e hedônico; 

Valor: pragmático 

9. BANCO ITAÚ 

Você que perde tempo 

no trânsito, seja cliente 

Itaú 

O Banco Itaú faz a sua 

vida andar enquanto 

você fica parado 

Semânticos: Domínios: verda- 

de; Valor: pragmático; 

Discursivos:descrição narrativa 

10. PIRATAS DO 

CARIBE 

No dia 21 de julho 

fuja para os cinemas 

Estreia do esperado 

filme “Piratas do 

Caribe, o baú da 

morte” 

Semânticos: Domínios: 

hedônico;Valor: pragmático; 

 

Quadro 11: Síntese dos componentes e procedimentos da encenação argumentativa nos anúncios em 

outdoor 

 

Em suma, os procedimentos semânticos mais usados concernem ao domínio de 

verdade, domínio estético e domínio ético, e os valores concernentes ao domínio de verdade e 

ao domínio do pragmático; o procedimento discursivo mais usado foi a citação, conforme a 

proposta de Charaudeau (2008). 

A seguir, apresentamos a análise interpretativa dos anúncios.  

Sabemos que, em geral, os anúncios em outdoor costumam apresentar textos 

reduzidos e objetivos, em virtude da precisão informativa que o suporte oferece. O uso de 

procedimentos discursivos como a narração ou descrição pouco se enquadra nas 
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características composicionais de textos em outdoor, tanto é que, dos anúncios publicados em 

outdoor, que analisamos, apenas um apresentou a descrição narrativa, como mostra o texto 9.  

 

 

 
Figura 9. Fonte: África (Agência de Publicidade - SP) para Banco Itaú Mar. 2010. 

 
 

Este anúncio do Banco Itaú chama a atenção do leitor pela ruptura de padrão textual 

que anúncios em outdoor normalmente apresentam, pois, trata-se de um texto extenso, que 

construiu seus sentidos voltados para um contexto típico do cotidiano: o engarrafamento nas 

grandes cidades, destinados aos leitores que perdem tempo no trânsito e, por isso, tem tempo 

para ler “um outdoor com 84 palavras”. O anúncio tem como pano de fundo a cor laranja, que 

representa o Banco Itaú, e apresenta a sua logomarca, caracterizando o gênero anúncio 

publicitário. Este anúncio apresenta uma estreita ligação entre o gênero e seu suporte, pois no 

seu texto o anunciante aponta diretamente para a característica de textos curtos em outdoor, 

para mostrar que este anúncio é uma novidade ou que o anunciante sempre produz anúncios 

criativos e atraentes. 

Sob o propósito de anunciar os serviços que o Banco Itaú oferece, neste anúncio foi 

utilizado o quinto nível de intertextualidade ao fazer uso de tipos reconhecíveis de gêneros, o 

bilhete. Esse intergênero foi usado estrategicamente por apresentar traços discursivos que 

aproximam o leitor do interlocutor, para construir o efeito primeiro de sentidos deste anúncio, 

a sensação de aproximação e exclusividade que todo cliente deseja, elucidados pelo caráter 

dialogal que o gênero bilhete predispõe ao leitor uma vez que este gênero é usado 

cotidianamente e, portanto, pode ser facilmente reconhecido pelo leitor. O intergênero pode 

ser identificado pela estrutura composicional típica do gênero bilhete, pois apresenta um 
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vocativo, “engarrafados”, para dirigir-se diretamente ao leitor e abrir um diálogo. É um texto 

sem muita formalidade, com discurso direto e assinatura, caracterizada pelo slogan do 

anunciante, Itaú. 

Observamos também que este anúncio se utiliza claramente do propósito 

comunicativo do intergênero bilhete, para igualmente expressar uma mensagem casual de 

modo objetivo, e para construir efeitos de sentidos. Ao abordarcomo tema a realidade de 

engarrafamentosnas grandes cidades e o prejuízo de horas perdidas no trânsito, o anunciante 

compartilha dos problemas do cotidiano vividos pelos clientes e são solidários a eles, e 

apresenta um serviço necessário na vida dos clientes com pouca disponibilidade de tempo.  

Neste anúncio foi utilizada apenas uma técnica de representação intertextual, a sexta 

técnica, ao fazer uso de linguagem e de formas linguísticas que parecem ecoar certos modos 

de comunicação. A linguagem expressa nesse texto remete ao próprio discurso publicitário 

que usa formas linguísticas persuasivas, típicas da linguagem publicitária, para envolver e 

convencer o leitor através de sutis nuances que caracterizam esse discurso, conforme defende 

Bazerman (2006), isso podemos perceber nos enunciados “Engarrafados, o Itaú foi feito para 

você que vive numa cidade como esta...” e “Com o Itaú, seu carro pode ficar paradão, mas sua 

vida anda que é uma beleza”. 

Atentemos, ainda, para a ideia contraditória de movimento e estaticidadde. Como 

pode alguém que perde tempo no trânsito manter as finanças ativas? No anúncio, a ideia 

sugerida de que a“ vida anda que é uma beleza” aponta, implicitamente, para a movimentação 

da conta bancária, que significa, explicitamente, gastos, consumos e necessidade de uma 

agência resguardadora do erário pessoal, ideia que aponta para o anunciante, o Banco Itaú, e 

para a qualidade do serviço que ele oferece. A contradição entre carro parado e a vida em 

movimento, implicitamente, joga com os serviços que o banco oferece mostrando a sua 

eficiência, pois o Banco Itáu possui caixas eletrônicos e agências “em todo o Brasil”. 

E o tempo parado no trânsito? Serviu para os leitores lerem o bilhe informando os 

serviços que o anunciante Banco Itaú tem a oferecer, apresentados como uma boa notícia para 

quem perde tempo nos engarrafamentos. Entendemos, porém, que esse tema e o seu contexto 

remetem a situações negativas do cotidiano que podem também refletir negativamente sobre a 

imagem do anuciante. Acreditamos que a composição retórica de um texto pode apresentar 

também uma desconstrução de sentidos positivos pela construção de sentidos negativos 

provocados por elementos externos à comunicação textual, elementos ligados à escolha do 

tema, ao contexto social e à visão crítica que os sujeitos têm desse tema e do seu contexto, 
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como pudemos visualizar nesse anúncio, fazendo com que os leitores reajam contra a 

proposta da mensagem.  

Entretanto, apesar do longo texto e dos aspectos externos ora citados, o anúncio 

consegue passar os sentidos desejados, como constatamosna análise, através da manipulação 

do dispositivo argumentativo nesse texto, a saber: a propostasubentendida do anúncio é 

“Você que perde tempo no trânsito, seja cliente Itaú”, e a persuasão que influencia o leitor é 

“O Banco Itaú faz a sua vida andar enquanto você fica parado”. Esses sentidos são captados 

pelo leitor, no primeiro momento de contato com o texto, portanto, o propósito comunicativo 

do anúncio já é parcialmente alcançado, ficando, a proposição (tomada ou não tomada de 

posição, diante da proposta), ou seja, os questionamentos, por conta do leitor, de acordo com 

Charaudeau (2008). 

Entendemos que a captação da proposta desse anúncio seja tão rápida e objetiva 

quanto a de um texto curto, pois o contato do leitor com o gênero perpassa algumas 

circunstâncias de discurso presentes no contrato de comunicação, como defende Charaudeau 

(2008), que se estabelece entre o leitor, inconscientemente, e os gêneros textuais, ou seja, o 

leitor já está propenso a ler o anúncio, pois ele é motivado pelo contrato que há nessa 

comunicação: o anunciante divulga um bem ou serviço e o leitor/consumidor é atraído pela 

divulgação do bem ou serviço do qual ele necessita. 

No que concerne aos procedimentos da encenação argumentativa, neste anúncio 

foram usados os procedimentos semânticos, no domínio de verdade, para construir os efeitos 

de sentidos voltados para a credibilidade do anunciante e confiança na qualidade do serviço 

oferecido, e usa o valor concernente ao domínio do pragmático para enfatizar uma norma 

fundada na quantidade, de acordo com a proposta de Charaudeau (2008), ao dizer que possui 

“mais de 2 mil agências em todo o Brasil”, o anunciante mostra a diferença do seu serviço 

como argumento de sedução, ao dizer “o Itaú foi feito pra você” seduz o leitor porque produz 

o efeito de exclusividade. 

Apenas um procedimento discursivo foi utilizado: a descrição narrativa, que tem 

uma existência própria e produz encadeamentos de detalhes que podem ser vistos como efeito 

de exemplificação, de acordo com Charaudeau (2008). A descrição é produzida em linguagem 

descontraída para não parecer excessiva, de modo que o leitor a entenda como detalhamento 

ou informações adicionais sobre o produto ou serviço anunciado. 
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Vejamos o exemplo de um texto que explora outras categorias intertextuais. Em 

contraste com o anúncio anterior, o texto 10 é bastante conciso, porémapresenta sentidos 

completos para passar uma mensagem de segurança no trânsito. 

 

 

 
Figura 10. Fonte: Mota Comunicação (Agência de publicidade - CE) para MotoSaga Out.  2008. 

 

 

A finalidade deste anúncio é divulgar uma ideia e/ou uma opinião pública para 

mostrar aos leitores que o anunciante, MotoSaga, tem como responsabilidade social alertar os 

motoristas sobre a combinação de álcool versus direção, pois trabalha com a venda de motos e 

peças. Esse propósito comunicativo inicial configura a proposta do anúncio: a MotoSaga 

alerta aos perigos de beber e dirigir, que aponta diretamente para a persuasão do leitor: a 

MotoSaga adverte os condutores à segurança no trânsito. A manipulação desse dispositivo 

argumentativo acontece na combinação desses argumentos implícitos para que o leitor seja 

conduzido à tomada de posição (proposição) favorável em relação à imagem do anunciante 

ancorado numa mensagem sériacomo a que é defendida no anúncio.  

O anúncio apresenta na sua composição textual apenas dois enunciados e duas 

logomarcas, a do próprio anunciante, MotoSaga, com o seu slogan, e uma famosa marca de 

motos, Yamaha.  A imagem da cana-de-açucar pode ser percebida como pano de fundo para 

representar o tema a que se refere o enunciado principal desse anúncio; a cor amarelo 

esverdeado da cana-de-açucar dá mais vivacidade às letras vermelhas dos enunciados. 

Acreditamos que essa combinação de cores destaca a cor e a presença do sangue derramado 

nos acidentes de trânsito, conforme prenuncia o enunciado “Cana dá álcool. Álcool dá cana”.  
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O anunciante utilizou o primeiro nível de intertextaulidade, ao fazer uso do valor 

nominal de uma fonte de sentidos, expresso no enunciado “Respeite a lei: se dirigir, não 

beba”, que evoca o enunciado da campanha de segurança realizada pela autarquia de trânsito 

como uma fonte de autoridade para construir o efeito de sentido de seriedade e 

responsabilidade do anunciante MotoSaga.  

Atentemos para o fato de que este anúncio não apresentar explicitamenete uma 

mensagem com pretenções de venda de veículos, porém, o anunciante investe na divulgação 

de uma ideia acerca de um problema social para promover o anunciante e a sua especialidade 

na marca apresentada. A ideia divulgada está expressa no enunciado: “Cana dá álcool. Álcool 

dá cana”, que chama a atenção dos leitores para as consequências do desrespeito às leis de 

trânsito por parte de condutores que dirigem alcoolizados ou sob o efeito de álcool. Deste 

modo, o anúncio utiliza o segundo nível de intertextaulidade, segundo Brazeman (2006), ao 

fazer remissão à dramas sociais explícitos, o anunciante apela para a conscientização da 

segurança no trânsito, pois o ingestão de álcool é responsável por grande parte dos acidentes 

com vítimas.  

Para compor a mensagem, o anunciante utilizou ainda o quinto nível de 

intertextualidade, ao fazer usode tipos reconhecíveis de gêneros, o provérbio popular, para 

construir seus sentidos. Este enunciado em si “Cana dá álcool. Álcool dá cana” não apresenta 

a macroestrutura típica dos gêneros textuais, porém concebemos quea sua composição textual 

surge do cotidiano e da fala espontânea, configurando um gênero discursivo secundário, como 

defende Bakhtin (1997). O provérbio popular originou-seda cultura e de crenças populares, 

são enunciados que possuem ritmo e rima, são ricos em figurações e imagens que sintetizam 

um conceito a respeito do social e da moral; adágio, dito ou ditado popular (HOUAISS, 

2008), por esses aspectos discursivos o provérbio é reconhecido pelos leitores. 

Entretanto, o principal efeito de sentido deste anúncio foi construído ao utilizar a 

sextatécnica de representação intertextual, uso de linguagem e de formas linguísticas que 

parecem ecoarcertos modos de comunicação, como Bazerman (2006) mostra, pois essa 

técnica envolve o uso de gêneros, tipos de vocabulário, frases feitas e padrões de expressão 

comum a grupo de pessoas, como provérbios populares e trocadilhos. 

Os enunciados “Cana dá álcool. Álcool dá cana” configura um provérbio popular e 

apresenta expressões e vocabulário destinado a um público específico, aos condutores que 

precisam conhecer e respeitar as leis de trânsito e até aos consumidores de bebida acóolica, 

que consomem em excesso. O provérbio subtilizado no anúncio apresenta um estilo de 
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linguagem na sua composição textual: o trocadilho, que é um jogo de palavras ou frases cuja 

semelhança sonora contrasta com a diferença de significados dando margem a equívocos 

(HOUAISS, 2008). Esse jogo de frases permite ao leitor o reconhecimento do provérbio 

também através do trocadilho que é bastante conhecido ao senso comum. O trocadilho do 

provérbiocombina as palavras álcool e cana para jogar com o duplo sentido da palavra cana 

nos sentidos contrários das duas frases expressas por uma linguagem reconhecida socialmente 

em referência a cachaça, bebida alcóolica vulgarmente chamada de cana. Esse jogo de duplo 

sentido causa levemente o efeito de humor que o leitor abstrai do provérbio em si e da moral 

que ele representa.  

 Na primeira frase “Cana dá álcool”, refere-se à procedência do álcool, ou seja, dá 

cana se produz a bebida alcoólica, e na segunda frase “Álcool dá cana”, refere-se às más 

consequências do consumo de álcool, relacionada a acidentes no trânsito, e também pode se 

referir à prisão, que vem da expressão “entrar em cana”. Atualmente vigora uma Lei
20

 

instituída ao Código de Trânsito Brasileiro pela Constituição Federal, popularmente 

conhecida como Lei Seca, que prevê rigorosas penalidades para quem dirige sob o efeitode 

álcool. 

Os procedimentos da encenação argumentativa utilizados neste anúncio foram: 

procedimentos semânticos que apelam para o domínio de verdade e domínio ético, ancorado 

no enunciado “Respeite a lei: se dirigir, não beba”, que épublicamente conhecido através da 

campanha de trânsito. Através desse enunciado, o anunciante mostrasua conduta ética ao 

advertir os condutores sobre o respeito às leis de trânsito, incitando-os a conivência de opinião 

dos compradores de veículos com a mensagem.  

O texto foi estrategicamente construído sob o propósito de conduzir os leitores à 

reflexão sobre a realidade dos acidentes de trânsito por consumo de álcool e produzir o efeito 

de sentido de segurança e credibilidade atribuído ao anunciante, que apresenta uma postura 

ética de cumprimento e respeito às Leis de Trânsito para que o leitor se identifique com ela e 

veja o anunciante como o mais confiável no mercado, a fim de que se torne finalmente seu 

cliente. 

                                                 
20

 LEI Nº 11.705, DE 19 DE JUNHO DE 2008., decretada e sancionada pelo Presidente da República. Conforme 

o Artigo 1
o
  Esta Lei altera dispositivos da Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, com a finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais severas 

para o condutor que dirigir sob a influência do álcool, e da Lei n
o
 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe 

sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 

defensivos agrícolas, nos termos do § 4
o
 do art. 220 da Constituição Federal, para obrigar os estabelecimentos 

comerciais em que se vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a estampar, no recinto, aviso de que constitui 

crime dirigir sob a influência de álcool. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.705-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.705-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.705-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/L9294
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art220%C2%A74
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O anunciante também usa o valor concernente ao domínio do pragmático para 

chamar a atenção do leitor a uma norma como modelo de comportamento, conforme 

Charaudeau (2008), a partir da proposta do anúncio, o respeito à Lei e não dirigir se beber.  O 

anunciante utiliza apena um procedimento discursivo, a citação do enunciado da campanha de 

segurança no trânsito “Respeite a lei: se dirigir, não beba”. Esses procedimentos contribuem 

para construir e melhor explorar os propósitos comunicativos do anunciante MotoSaga em 

favor da sua própria imagem. 

O anúncio a seguir apresenta um texto direto e objetivo para divulgar o produto 

Mentos, destinado, aparentemente, para um público específico, porém o conteúdo do seu 

discurso foi estrategicamente construído para envolver os leitores de um modo geral. 

 
 

 
Figura 11. Fonte: Neogama/BBH Out. 2010. 

 

 

 

O anúncio do texto 11 se vale do uso de uma linguagem bastante descontraída 

embora faça menção a um enunciado histórico, de valor erudito para a sociedade. O anúncio 

do produto Mentos utiliza alguns recursos multimodais para dar força às estratégias textual-

discursivas que farão com que este anúncio não saia da memória do leitor. 

Apresenta uma imagem e um enfático jogo de cores que contrasta com pano de 

fundo do anúncio na cor preta, para realçar a cor amarela, rosa e laranja da imagem. Essas 

cores enaltecem as cores das partilhas Mentos e foram usadas estrategicamente para fixar o 

produto. No anúncio, à esquerda, está a imagem do produto ligada a um balão, para 

representar o pensamento, e dentro do balão está a imagem principal, o beijo entre um casal 
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de adolescentes. Do ponto de vista psicológico da análise, a imagem constroi os primeiros 

efeitos de sentidos no leitor através do balão usado para incitar no leitor, implicitamente, que 

é isso que ele também pensa e deseja e, para causar no leitor, a identificação com o ato de 

beijar, apelando para as sensações que ele também sentirá ao consumir o produto. 

Além de um texto curto, o anúncio apresenta a logomarca do produto e o slogan 

“Mentos Fruit. Deixa seu beijo mais irresistível”, que elucida os efeitos sensoriais sobre o 

leitor. A mensagem do slogan mostra ao leitor que o consumo deste produto tem uma 

finalidade que é a mesma que o leitor deseja: deixar o beijo irresistível. Podemos perceber 

esses sentidos ao analisar o dispositivo argumentativo nesta cena, no nível do enunciado do 

slogan, como orienta Charaudeau (2008). A proposta que ressalta do slogan é “Mentos fruit 

deixa seu beijo irresistível” que culmina na persuasão de que, consumindo o produto seu 

beijo fica irresistível, portanto, o leitor já se sente inclinado a aceitar a proposta do anúncio e 

tornar-se consumidor. 

Para construir outros sentidos e propósitos específicos neste anúncio, o anunciante 

utilizou o primeiro nível de intertextualidade, o valor nominal de um texto anterior como 

fonte de sentidos, que pode tornar mais saliente o uso da terceira técnica de representação 

intertextual, de acordo com Bazerman (2006), ao fazer menção a um documento, o Código de 

Hamurabi
21

, conhecido pelo famoso princípio de justiça “olho por olho, dente por dente”. O 

texto evoca estrategicamente o valor nominal do enunciado “olho no olho” para produzir 

efeitos de sentidos opostos ao texto original, Código de Hamurabi, usado como texto-fonte. 

No anúncio, o enunciado “olho no olho” é sinônimo de paquera, de contato para 

conhecer alguém. Porém, o texto reinventa o seu próprio enunciado para chamar a atenção do 

leitor para o produto: “boca na boca”, com o sentido de incitar o paladar do leitor com o 

estímulo do sabor de frutas do produto comestível, Mentos Fruit; e, ainda, fazer o leitor 

associar o consumo do produto a um objetivo final da paquera, o beijo, como mostra a 

imagem. 

A encenação argumentativa das cenas do texto apresenta como proposta principal do 

anúncio que Mentos Fruit mostra um jeito melhor de conhcer alguém: com “boca na boca”. E 

a persuasão inferida nesta proposta é de que, com Mentos fruit você alcança esse objetivo. 

Esse dispositivo contracena interdiscursivamente com o slogan do produto para construir 

                                                 
21

 Conjunto de Leis da História Antiga. O Código de Hamurabi (1792-1750 a.C.) com 282 artigos foi escrito por 

Hamurabi, baseado na lei de Talião, para instituir a vingança como preceito jurídico no Império Babilônico, que 

prescreve ao transgressor a pena igual ao crime que cometeu. Princípio ainda usado em muitos países do Oriente. 
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efeitos de sentidos mnemônicos, associados à imagem do beijo, e sensoriais, associados ao 

sabor do produto e a sensação do beijo. 

Esses efeitosforam construídos a partir de procedimentos semânticos que apelam 

para odomínio de verdade, para fazer o leitor conceber o produto como um meio para atingir 

um fim, como mostra o anúncio, e apelam para o domínio do hedônico, para construir 

sentidos associados à sensação de prazer do sabor do produto e do beijo.  

O anunciante se utilizou do procedimento discursivo de valor concernente ao 

domínio do pragmático, para mostrar a diferença como argumento de sedução, conforme 

Charaudeau (2008), expresso no enunciado “Pra conhecer alguém, melhor que olho no olho é 

boca na boca” que seduz o leitor a conceber o produto como um diferencial para conhecer 

melhor alguém. E utiliza, ainda, oprocedimento discursivo da citação da frase “olho no olho” 

para construir noseu texto sentidos contrários aos sentidos originais dessa frase. 

Analisamos a seguir um anúncio em outdoor bem mais sucinto que os textos 

anteriores para mostrar como um curtíssimo enunciado pode construir efeitos de sentidos 

capazes de atrair, seduzir e persuadir o leitor sumariamente. 

 

 

 

 
Figura 12. Fonte: http://ponderacoes.spaceblog.com.br/608527/Novo-Outdoor-da-Pepsi. São Paulo 

Dez/2009 

 

 

Analisando as produções publicitárias em geral, percebe-se que os anúncios ou 

campanhas publicitárias que obtêm mais êxito em promover a marca ou anunciante no 

mercado e que recebem maior retorno lucrativo são aquelas atreladas à imagem de uma 

http://ponderacoes.spaceblog.com.br/608527/Novo-Outdoor-da-Pepsi
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personalidade famosa. Percebe-se também que há uma relação gradativa para o êxito nas 

promoções publicitárias de que, quanto mais famosa é a pessoa, mais sucesso a marca ou 

anunciante alcança. 

Vejamos essa relação no texto 12. É um anúncio da Pepsi que apresenta o produto, 

uma bebida, atrelada à imagem de uma personalidade bastante famosa no Brasil, o ator Fábio 

Assunção. O anúncio mostra o ator ao lado da imagem ampliada da latinha de refrigerante 

Pepsi e a logomarca do produto, que se destaca na cor azul-marinho, usada como pano de 

fundo no anúncio, e que também é a cor oficial da marca anunciada. 

Para chamar a atenção do leitor para o produto anunciado, o refrigerante Pepsi, o 

anunciante utilizou osegundo nível de intertextualidade no anúncio, ao fazer remissão à 

dramas sociais explícitos relacionados ao ator, pois é de conhecimento público a sua 

dependência química,assumida por ele mesmo. Portanto, os efeitos de sentidos deste anúncio 

foram construídos entorno de um assunto polêmico que diz respeito à vida pessoal do ator 

Fábio Assunção. 

O anunciante usou também o quinto nível de intertextualidade, que identificamos 

pautados em Bazerman (2006), o uso de tipos reconhecíveis de gêneros, a declaração 

proferida pelo ator como enunciado do anúncio. A declaração ou frase proferida por alguém 

pode em si, igualmente ao provérbio popular, não configurar a macroestrutura comum à 

maioria dos gêneros, porém, entendemos quea versatilidade genérica e a tendência para a 

inovação, conforme defende Bhatia (1997), permite que a declaração ou frase se comporte 

nesse contexto como um gênero textual, que possui carga textual e propósitos comunicativos 

que validam seus aspectos genéricos. 

A declaraçãode duplo sentido do ator, “Eu deixei a coca”, foiusadaestrategicamente 

para impressionar os leitores, para dar voz ao anunciante através das palavras e da 

popularidade do ator e chamar a atenção dos leitores para o produto. A construção de efeitos 

de sentidos joga com o duplo sentido da palavra coca: o sentido de que o ator deixou de usar a 

cocaína, substância química, atribuíndo o sentido de que o ator deixou de consumir o 

refrigerante Coca-Cola, produto da concorrência, para ser consumidor da Pepsi, o produto 

anunciado. 

O anunciante utilizou três técnicas de representação intertextual neste anúncio: a 

primeira, o uso da citação direta da frase declarativa do ator, destacada por aspas; a segunda 

técnica, a citação indireta para especificar a fonte, demonstrando que a citação foi 

apresentada no sentido original, conforme explica Bazerman (2006), e o uso da terceira 
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técnica, ao fazer menção a uma pessoa, neste caso a quem pertence à declaração, sinalizando 

para a imagem do ator. 

Os procedimentos semânticos identificados neste anúncio, segundo a classificação de 

Charaudeau (2008), compreendem: os domínios da verdade de um produto que declara o 

embate com o produto da concorrência cujos efeitos de sentidos foram construídos 

estrategicamente aliados à imagem de uma pessoa pública, ao usar a declaração de duplo 

sentido e o prestígio do ator para enaltecer os propósitos comunicativos desse anúncio: 

promover a marca desse produto, a Pepsi, sutilmente em detrimento do mesmo produto da 

concorrência, a Coca-Cola; o domínio do estético, que se refere ao tom sofisticado dessa 

produção textual e à beleza do ator; e o domínio do hedônico, que elucidam efeitos de 

sentidos referentes ao paladar, ao sabor do produto. 

O anúncio subtiliza também o valor ético, ao mostrar que o ator não tem objeção 

para assumir a dependência química, pelo contrário, identificamos alguns efeitos de sentidos 

positivos que podem ser interpretados, implicitamente, com base nesse tema polêmico da 

mensagem: 1) de que o consumidor também deve deixar “a coca”, ou seja, a Coca-Cola”, pela 

Pepsi, induzindo-o a um modelo de comportamento, tal qual o ator, expresso pelo valor 

concernente ao domínio do pragmático, de acordo com Charaudeau (2008); 2) de que o 

dependente químico pode deixar a coca (cocaína), assim como o ator. E, finalmente, o 

procedimento discursivo usado foi a citação de uma declaração para produzir na 

argumentação um efeito de autenticidade e de verdade em relação ao produto. A declaração 

do ator funciona como um testemunho da sua experiência mostrando como argumento para 

construir o propósito comunicativo geral desse anúncio: convencer o leitor também a deixar a 

“coca”. 

Não temos a pretensão de mostrar se a marca Pepsi obteve maior rentabilidade que a 

concorrente Coca-Cola ao lançar um anúncio ancorado à imagem de uma personalidade de 

peso como o ator Fábio Assunção. Apenas pudemos constatar com este e outros exemplos do 

corpus que a menção a uma pessoa famosa torna o anúncio publicitário mais atraente e até 

mais polêmico por abordar questões pessoais, o que atrai a atenção do público para a pessoa 

famosa, conforme a sua popularidade, e consequentemente, para o produto anunciado. Essas 

questões são frequentemente exploradas pela publicidade e podem constituir uma 

enriquecedora estratégia temática para a construção de sentidos dos anúncios. 
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Constatamos que os anúncios em outdoor não se restringem ao espaço limitado para 

construir efeitos de sentidos nos textos, neles são explorados, igualmente, diversas estratégias 

textual-discursivas, inclusive, amplas, como a intergenericidade e a encenação argumentativa. 

 

4.5 Anúncios publicitários publicados em panfleto 

 

Com base na concepção de Marcuschi (2003), acerca do suporte folder, sinalizamos 

para o panfleto enquanto suporte, pois o autor considera o folder como um recinto onde 

podem ser fixados vários gêneros individualmente ou mais de um. Assim como o folder, os 

panfletos também podem portar vários gêneros textuais e, temos observados que, em sua 

maioria, comportam anúncios publicitários, o que faz dos panfletos um suporte de apoio ideal 

para esse gênero, já que panfletos são facilmente transportados e/ou distribuídos, entendemos 

que os panfletos são suportes de máxima circulação e que são bastante acessíveis ao público 

em pouco tempo.  

Consideramos outra inferência acerca dos suportes, a de Bonini (2003; 2005) que 

defende que o jornal representa um hipergênero, pois, trata-se de um gênero textual, no qual 

se inserem vários outros gêneros. Se os panfletos fossem considerados gêneros textuais, 

teríamos igualmente um hipergênero. No entanto, não pretendemos discutir esta questão, 

apenas mostrar que consideramos a função deste suporte relevante para os anúncios, porque 

ele aponta para os propósitos comunicativos geral, de acordo com Bhatia (1997), dos gêneros 

promocionais transportados em panfletos: alcançar o maior número de leitores, até mesmo em 

localidades específicas, para divulgar o bem ou serviço e/ou onde ele pode ser encontrado.  

Observamos que os anúncios de panfletos, em geral, apresentam textos mais 

descritivos. Notamos que, pela comodidade de espaço que o suporte oferece, em panfletos, os 

anúncios utilizam mais de um tipo reconhecível de gênero. Na análise das ocorrências dos 

níveis e técnicas de intertextualidade nos anúncios em panfletos, conforme a proposta de 

Bazerman (2006), nove dos dez anúncios fazem uso do quinto nível de intertextualidade, uso 

de tipo reconhecível de gênero, como mostra o quadro 12, que contém a descrição da análise 

dos anúncios em panfletos. 
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ANÚNCIOS/ 

ANUNCIANTES 

NÍVEIS DE 

INTERTEXTUALIDADE 

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO 

INTERTEXTUAL 

1. CREFISA 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Cheque) 
(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

2. HAPVIDA 

(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Instruções p/ prevenção e sintomas da 

dengue) 
(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

3. ALTAMIR AIRES 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros  

(Lista) 
(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

4. MAGUI GUIMARÃES 

(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Depoimentos; Mini-curriculum; 

Programa de conteúdo do curso) 

(1) Citação direta; (3) Menção a pessoa, 

documento ou declarações 

(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

5. PICANHA GRILL 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Menu) 

(5) Uso de estilo e terminologia 

reconhecíveis; 

(6) Uso de linguagem e formas linguísticas 

6. ORTOBOM 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Regulamento) 
(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

7. NALDO SANTIAGO (4) Declarações amplamente difundidas (1) Citação direta 

8. MICROLINS 

(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Programa de conteúdo do curso; Lista 

de motivos; Lista de passos; Ficha de 

inscrição) 

(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

9. GOLD EDITORA 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Bibliografia) 
(3) Menção a uma pessoa; 

(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

10. COZINHA MÁGICA 
(5) Tipos reconhecíveis de gêneros 

(Música) 

(1) Citação direta; (2) Citação indireta; 

 (3) Menção a uma pessoa; 

(5) Uso de estilo e terminologia reconhecíveis 

Quadro 12: Síntese dos níveis e técnicas de intertextualidade nos anúncios 

 

 

Ora, por apresentarem natureza mais descritiva e por serem distribuídos nas mãos do 

leitor, os anúncios em panfletos permitem aos leitores uma leitura mais detida nos detalhes da 

mensagem publicitária, pois anúncios em panfletos exploram mais as imagens e os textos do 

que anúncios em outros suportes como outdoors e painéis, por terem espaço limitado. Temos 

observado que esse contato direto do leitor com o anúncio aumenta as possibilidades de 

persuadi-lo e induzi-lo a uma tomada de posição pretendida pelo anunciante. 

Outro aspecto importante, observado nos anúncios em panfletos, foi o uso da quinta 

técnica em nove dos dez anúncios do corpus, uso de estilo e terminologia reconhecíveis. 

Percebemos que os anúncios usam essa técnica para dar simplicidade e clareza à linguagem, 

porém, atraem os leitores através do uso de estilos e terminologias associadas a pessoas, 

grupos ou documentos específicos. Em panfletos, a precisão de informações sobre o bem 

anunciado também constitui uma estratégia que prende a atenção do leitor, pois, uma vez 

captado seu interesse por esse bem, as informações dadas o levam a tomada de decisão pelo 

produto. 

Conforme demonstramos no quadro 13, a organização textual dos componentes e 

procedimentos da encenação argumentativa é bastante densa, em virtude dos longos textos 
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publicados em panfletos. A análise dos componentes e dos procedimentos da encenação 

argumentativa dos anúncios em panfletos, com base na proposta de Charaudeau (2008), 

mostrou que os anúncios utilizaram, pelo menos, dois domínios de avaliação, o de verdade e 

o ético, que fazem parte dos procedimentos semânticos. O uso desses domínios é responsável 

pela elaboração dos sentidos de veracidade, moral e ética, que os anunciantes desejam passar, 

sentidos esses que acabam por causar efeito de identificação do leitor com o produto 

(CHARAUDEAU, 2008). 

 

A ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA 

COMPONENTES DA ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA 
PROCEDIMENTOS DA 

ENCENAÇÃO 

ARGUMENTATIVA 

DISPOSITIVO ARGUMENTATIVO 

ANÚNCIOS/ 

ANUNCIANTES 
PROPOSTA PROPOSIÇÃO PERSUASÃO 

1. CREFISA 

A Crefisa oferece 

crédito especial para 

taxistas 

 

 

Tomada de 

posição 

 

 

contra  a favor 

refuta/justifica 

 

 

 

total ou parcial 

 

 

 

 

 

Não tomada de 

posição 

 

 

falso/ verdade 

   (ponderação) 

 

 

total ou parcial 

Para autônomo ou 

profissional liberal, 

rápido e sem avalista 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e ético;Valor: pragmático 

 

2. HAPVIDA 

Planos a partir de R$ 

28,00 mensais e nada 

mais na hora de usar 

Dicas de como proteger 

a família da dengue e 

os sintomas da doença 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e ético;Valor: pragmático; 

Discursivos: citação 

3. ALTAMIR AIRES 

Aulas especiais que 

ajudam a superar o 

pânico de dirigir 

Sucesso absoluto há 

23 anos; Medo de 

dirigir tem cura 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e ético;Valor: pragmático; 

Discursivos: citação 

4. MAGUI 

GUIMARÃES 

Curso de Formação em 

Programação 

Neurolinguística (PNL) 

Curso de PNL com 

Coaching; Depoimentos 

de quem já participou 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e ético;Valor: pragmático; 

Discursivos: citação 

5. PICANHA GRILL 

Oferece os melhores 

pratos e as melhores 

ofertas 

Ambiente perfeito p/ 

reunir os amigos; 

Garante a economia e 

a qualidade 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e hedônico; Valor: 

pragmático; Discursivos: 

descrição e citação 

6. ORTOBOM 

Promoção Durma Bem 

para concorrer a 2 box 

Spring da Ortobom 

Crie uma frase e doe 

sacos plásticos p/ pré-

servar o Meio Ambiente 

Semânticos: Domínios: verda- 

de e hedônico; Valor: prag-

mático; Discursivos: descrição 

7. NALDOSANTIAGO 
Fotografia digital para 

ocasiões especiais 

Registre os momentos 

especiais 

Semânticos:Valor: pragmático; 

Discursivos: citação 

8. MICROLINS 
A Microlins oferece curso 

de Turismo e Inglês 

Oportunidade p/ capaci- 

tação profissional em 

uma da áreas que mais 

cresce no mercado 

Semânticos: Domínios: 

 verdade; Valor: pragmático; 

 

9. GOLD EDITORA 

Obtenha a coleção 

completa do escritor 

Paulo Coelho 

São 13 livros + caixa 

exclusiva e ainda leva 

grátis o livro inédito 

Semânticos: Domínios: verda-

de e ético; Valor: pragmático; 

10.COZINHA 

MÁGICA 

Votos natalinos para o 

público em geral 

 

Demonstrar gentileza 

para com os clientes e 

outros 

Semânticos: Domínios: 

verdade e hedônico; 

Valor: pragmático; 

Discursivos:descrição e citação 

Quadro 13: Síntese dos componentes e procedimentos da encenação argumentativa nos anúncios 

 

O valor semântico mais utilizado entre os dez anúncios em panfletos foi concernente 

ao domínio do pragmático, conforme a proposta de Charaudeau (2008). Esse valor é 

responsável pela construção de normas e padrões de comportamento dos indivíduos em 
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sociedade. A norma mais evidente, nos anúncios analisados em panfletos, apela para 

determinados padrões de comportamento para construir sentidos de necessidade e/ou vontade 

dos consumidores de estar inserido em determinados grupos sociais (CHARAUDEAU, 2008). 

Em geral, notamos que os anúncios de panfletos exploram mais o dispositivo 

argumentativo, apresentam a proposta mais detalhada e mais persuasiva, pela precisão de 

detalhes. Há também o uso excessivo de aspectos semióticos e multimodais, cores, imagens, 

esquemas, e de informações, para dar sentido de que o anúncio oferece um produto completo 

com informações necessárias para o consumidor, como mostramos no quadro 13. 

Apresentamos a seguir a análise do único anúncio, dentre os trinta textos analisados, 

que apresentou o quarto nível de intertextualidade, ao evocar declarações amplamente 

difundidas e familiares aos leitores. Embora, este anúncio do texto 13 esteja no suporte 

panfleto, e comumente espera-se que possua um texto mais longo, o anunciante conseguiu 

explorar seus propósitos comunicativos através de um único enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fonte: NALDO SANTIAGO 
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Este anúncio divulga tem o propósito de divulgar o serviço de fotografia digital. 

Como recurso visual ele apresenta quatro fotografias de momentos diferentes de uma 

cerimônia religiosa de casamento. Utilizou a cor branca como pano de fundo no anúncio, que 

além de destacar as imagens, parece remeter à cor do vestido de noiva tradicional usado nesse 

evento social. O texto é composto por um úncio enunciado e como complemento O estilo 

usado nas letras do anúncio é mesmo usado em convites de casamento, dando um tom mais 

pomposo ao anúncio e mais condizente ao contexto referido. 

A declaração evocada “Eu vos declaro marido e mulher” está relacionada a uma 

fonte específica, à declaração proferida por um juiz de paz ou por uma autoridade religiosa 

para validar a união de duas pessoas perante a Lei e a sociedade, por isso é reconhecida 

socialmente, é amplamente difundida e familiar aos leitores, conforme o quarto nível de 

intertextualidade proposto por Bazerman (2006).  

O autor defende que esses tipos de declarações surgem de crenças que instituem um 

senso comum para cada evento comunicativo na sociedade, como por exemplo, pudemos 

pereceber que, neste anúncio, a linguagem específica: declaraçãopara proferir uma união 

conjugal, usada pelo anunciante, está mais relacionada à cerimônia reliogiosa de casamento 

do que à cerimônia civil, isto é, embora sejam destinadas ao mesmo objetivo, são eventos 

socias dinstintos, determinados pela cultura, que acabam por cultivar um senso comum da 

ideia que a sociedade tem sobre casamento. A cerimônia religiosa é vista pela sociedade como 

evento festivo, de prestígio, tradicionalmente, realizado numa instituição religiosa e 

comemorado em um espaço reservado, decorado, por isso é vista como um sonho a ser 

realizado, diferentemente da formalidade e seriedade da cerimônia civil, realizado em uma 

instituição jurídica. 

Deste modo, os argumentos que o anunciante usa para atrair os possíveis clientes 

estão incutidos na representação social e no significado de grande peso que tem esta singela 

declaração, pois eladespertano leitor um efeito sonora, a impressão de estar ouvindo alguém 

dizer essa declaração nomomento em que o leitor lê o anúncio. A citação direta da frase 

declarativa, que se insere na primeira técnica de representação intertextual da proposta de 

Bazerman (2006), identificada pelouso das aspas, constroi no anúncio efeitos de sentidos 

voltados para a festividade do evento, que deve ser registrado porque tem um significado 

especial, produz também efeitos de alegria, de realização de um sonho, encantamento e, 

finalmente, de lembrança e recordação para toda a vida.  
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Esses sentidos referem-se diretamente ao serviço anunciado, específico para essa 

ocasião, fotografia digital para registrar esse momento. Ao perceber o próposito comunicativo 

do anunciante, o leitor recebe efeitos de sentidos fortemente ligados às emoções e sensações 

saudosistas acerca desse evento, essas percepções, reforçadas pelas imagens, direcionam o 

leitor para a proposta e a persuasão subtendida do anúncio: Registre os momentos especiais, 

agora em fotografia digital. Percebemos que esse cruzamento do dispositivo argumentativo 

não permite ao leitor outras inferências da proposta.  Observem que o anunciante Naldo 

Santiago menciona o serviço oferecido, a fotografia digital, e a declaração em si incita no 

leitor o desejo de registrar os momentos considerados especiais, como mostram as fotos no 

corpo do anúncio, por isso a proposta da mensagem se confunde com a persuasão, porque 

seduz o leitor a querer registrar os bons momentos. 

O anúncio se vale do procedimento semântico de valor concernente ao domínio do 

pragmático para incutir na mensagem uma norma como modelo de comportamento 

(CHARAUDEAU, 2008) que é a realização de eventos especiais para que possam ser 

fotografados, e para mostrar a fotografia digital como um diferencial de qualidade do serviço 

oferecido. O procedimento discursivo identificado no anúncio é a citação da declaração, 

conforme Charaudeau (2008). Consideramos que o enunciado da declaração configura, como 

um todo, o argumento-chave desse texto publicitário, pois opera implicitamente em favor do 

propósito de divulgação do anunciante. 

Ressaltamos outro aspecto revelevante neste anúncio que diz respeito à informação 

imprescindível para o sucesso do serviço divulgado: telefone para contato, site do anunciante 

e endereço local. Essa informação configura uma descrição, porém não a identificamos de 

acordo com a proposta de Charaudeau (2008), que classifica a descrição narrativa como 

procedimento discursivo porque se vale da descrição, propriamente dita, para compor a 

narração.  

A descrição usada no anúncio tem por função compor a informação sem a pretenção 

de atribuir algum sentidoao texto, portanto, consideramos-na uma sentença nula para a análise 

da encenação argumentativa, pois em si não tem valor de argumento, não contracena com a 

proposta e nem incide na persuasão da mensagem, apenas se refere ao anunciante dianteda 

tomada de decisão -proposição- do leitor, se for a favor. É certo que o site anunciado, que 

também compõe o texto, pode proporcionar ao leitor a expansão desse universo apresentado 

no anúncio, portanto, pode ser visto como argumento informativo, nesta cena, que aponta para 

o serviço anunciado e para o nome do anunciante. 
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Vejamos ainda o texto 14: 

 

      

                                                             Figura 14. Fonte: COZINHA MÁGICA 

 

Este anúncio tem por propósito comunicativo divulgar um serviço. Para isso, usou o 

quinto nível de intertextualidade, ao recorrer a tipos reconhecíveis de gêneros, a canção 

“Gentileza”, para expressar uma mensagem de votos natalinos para os clientes do 

estabelecimento de vendas de refeições Cozinha Mágica. A canção tem como pano de fundo a 

cor amarela e ao lado uma imagem de uma árvore de natal na cor branca. O gênero e a canção 

propriamente foram usados como estratégia para produzir efeitos de sentidos relacionados ao 

contexto natalino.  

A mensagem da música “Gentileza” transmite aquilo que o anunciante gostaria de 

passar para o seu público, uma mensagem de reflexão da vida, deste modo, o efeito de sentido 

essencial do anúncio é alcançado por meio de um tipo reconhecível de gênero, porque evoca 

mundos sociais particulares que apontam para o cotidiano do leitor, de acordo com Bazerman 

(2006), cuja linguagem condiz com o momento de festividade natalina. O reconhecimento da 
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linguagem poética de votos natalinos na mensagem da música provoca no leitor as sensações 

que só o momento natalino pode elucidar nas pessoas, sensações de alegria, paz, esperança, 

gentileza, solidariedade etc, típicas do que a sociedade enaltece no período natalino. 

Esses sentidos foram construídos a partir do uso de quatro técnicas de representação 

intertextual que identificamos neste anúncio: a primeira é a citação direta da canção 

“Gentileza” e da famosa frase do Profeta Gentileza “Gentileza Gera Gentileza”; a segunda é a 

citação indireta da fonte (Profeta Gentileza) para atribuir ao anúncio o seu sentido original 

respaldado nas palavras e na pessoa do Profeta Gentileza; a terceira técnica, a menção a uma 

pessoa, o Profeta Gentileza, autor da frase “Gentileza Gera Gentileza”, e menção à cantora 

Marisa Monte, intérprete da música, e a quinta técnica, ao fazer uso de estilo e terminologia 

reconhecíveis na letra da música, que se refere interdiscursivamente ao Natal. Juntas essas 

técnicas corroboram para que o leitor perceba os sentidos da música e se sinta envolvido pelo 

espírito natalino que o anunciante deseja passar para os seus clientes e para o público em 

geral.  

Ao referir uma música com este conteúdo à mensagem do anúncio, o anunciante 

constroi uma imagem positiva do estabelecimento ou serviço anunciado. Os procedimentos da 

encenação argumentativa usados para elaborar o texto do anúncio elucidam isso. Vejamos 

primeiramente, a manipulação do dispositivo argumentativo: a proposta está explícita no 

enunciado de votos natalinos que o anunciante deseja a todos “Um 2011 cheio de luz, repleto 

de amor e paz”, no entanto a persuasão é construída através do título da canção “Gentileza”, 

fazendo referência direta à frase “Gentileza Gera Gentileza”.  

Notamos que, ao mencioná-la, o anunciante resgata o valor da gentileza de modo que 

a mensagem não se refere apenas no Natal, mas ao ano todo. Acreditamos que este aspecto 

permite ao anunciante inferir, implicitamente, sentidos relacionados à preferência pelo 

estabelecimento o ano todo, provocados pela persuasão dos argumentos da mensagem que 

visam agradar os que já são clientes e atrair os que ainda não são.  

Os procedimentos utilizados são: semânticos, que estão voltados para os domínios da 

verdade, para mostrar a qualidade do serviço do anunciante, através do slogan “Produzindo 

alimentos saudáveis” do anunciante Cozinha Mágica; e, domínio do hedônico, que apela para 

a sensação de sabor das refeições que o estabelecimento oferece, explícito na logomarca 

Cozinha Mágica, que está ao lado da imagem de uma panela. Outro procedimento semântico 

presente neste anúncio diz respeito ao valor concernente ao domínio do pragmático que 

constroi na mensagem uma norma como argumento de conservadorismo, como defende 
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Charaudeau (2008). Esse argumento que expressa o conservadorismo por algum valor moral 

está expresso no enunciado “Gentileza Gera Gentileza”, para despertar no leitor o valor da 

gentileza. 

Para complementar os sentidos da mensagem o anunciante recorreu, ainda, a dois 

procedimentos discursivos: a descrição narrativa, através do texto da música, para construir 

uma mensagem de refletir sobre o Natal, e a citação da própria canção, da cantora e do poeta, 

como explicamos na identificação das técnicas de citação direta e citação indireta, propostas 

por Bazerman (2006). Essas técnicas coincidem com o procedimento discursivo das citações 

intertextual de um texto ou enunciado, apresentando a sua fonte, como mostra este anúncio, 

em que o anunciante faz a citação da música, como intergênero subutilizado, e menção à 

pessoas para construir efeitos de sentidos relacionados à autoridade da fonte para dar 

autenticidade à mensagem e para constituir a própria mensagem do anúncio.  

O título “Gentileza” foi usado como o argumento-chave dessa cena, pois ele aponta 

para a mensagem da música e para outros enunciados do anúncio que atuam como 

informação, como os endereços de onde podemos encontrar a Cozinha Mágica, a logomarca e 

o slogan do anunciante, expressos na parte inferior do texto. Assim como no texto 13, as 

informações usadas neste anúncio não tem a pretenção de atribuir algum sentido à mensagem, 

apenas relacioná-la ao anunciante, por isso constitui uma sentença nula para a análise da 

encenação argumentativa, vazia de significado, apenas com valor informativo que aponta para 

o argumento, pois não contracena com a proposta e nem incide na persuasão da mensagem, 

apenas se refere ao anunciante diante da tomada de decisão - proposição - do leitor, se for a 

favor.  

De um modo geral, mediante o que nos propusemos analisar nesta pesquisa, 

mostramos como os sentidos são explicitamente ou implicitamente construídos nos anúncios e 

constatamos que desses sentidos são construídos efeitos de sentidos específicos particulares à 

proposta, ao anunciante ou à marca do produto. Constatamos também que a intergenericidade 

e os componentes e procedimentos da encenação argumentativa são usados estrategicamente 

na construção de sentidos nos anúncios publicitários, como havíamos hipotetizado. Em suma, 

a construção de sentidos ocorre de duas formas que designamos estar relacionada à 

composição estrutural e a composição textual-discursiva dos anúncios. 

A composição estrutural diz respeito ao intergênero subutilizado para dar forma ao 

anúncio, ou seja, o anúncio preserva traços genéricos de outro gênero na sua composição 

física, tais como: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional, tal qual defende 
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Bakhtin (1997) para o reconhecimento do gênero discursivo. Lima-Neto (2009, p.149) 

mostrou em sua pesquisa que “numa relação intergenérica, o intertexto pode ser a estrutura 

composicional, o conteúdo temático ou até mesmo o estilo”. O autor conjectura um 

pensamento do qual compartilhamos diante da análise que tecemos, de que “se o intertexto 

está para intertextualidade stricto sensu, quem sabe, o intergênero esteja para 

intergenericidade, sendo o elemento que possibilite ao leitor fazer uma relação com outro 

gênero” (LIMA-NETO, 2009, p.149). 

No entanto, esses traços genéricos foram identificados nos anúncios para mostrar o 

uso de tipos reconhecíveis de gêneros, como o quinto nível de intertextualidade, de acordo 

com a proposta de Bazerman (2006), conforme seguimos. 

A composição textual-discursiva diz respeito à encenação argumentativa elaborada 

nos textos dos anúncios publicitários, pautada na proposta semiolinguística de Charaudeau 

(2008), em que pudemos compreender como o dispositivo argumentativo manipula o discurso 

do anunciante e mostrar como os procedimentos da encenação argumentativa são usados no 

texto para construir efeitos de sentidos.   

Analisada a natureza dos recursos utilizados pelos anunciantes para construir 

determinados sentidos nos anúncios publicitários, consideramos que, para que o anúncio 

consiga atingir o leitor através desses sentidos, é necessário que o leitor consiga reconhecer os 

recursos que estão presentes no texto e esse reconhecimento está relacionado ao saber 

enciclopédico e ao conhecimento de mundo dos leitores. Com isso, percebemos que a 

intertextualidade e a intergenericidade são fenômenos bastante utilizados pelos produtores de 

anúncios publicitários, porque fazem alusão ou resgatam traços e conhecimentos comuns a 

outras práticas discursivas desenvolvidas pelos indivíduos na sociedade. Além do mais, 

notificamos que o intertexto ou o intergênero são usados estrategicamente no texto deixando 

vestígios linguísticos, textuais e estruturais que permitem ao leitor recuperar o texto ou gênero 

fonte, como ilustra o texto 15. 
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                                                             Figura 15. Fonte: CREFISA                                             Verso 
 

 

Observe que o anunciante produziu este anúncio em panfleto no formato de um 

cheque para relacionar a mensagem ao tipo reconhecível de gênero que melhor representa o 

conteúdo da mensagem. Veja que, para mostrar que a Crefisa oferece crédito especial, o 

anunciante usou o modelo de um cheque para chamar a atenção do leitor ao crédito pessoal 

que os autônomos ou profissionais liberais podem obter com facilidade, ou seja, o 

reconhecimento do cheque pelo leitor acrescenta à mensagem certos sentidos que serão 

abstraídos juntamente com a encenação argumentativa do texto, para fazer o leitor se sentir 

persuadido pela proposta do anúncio. 

Retomando as categorias de Bazerman (2006) analisadas nos anúncios, notificamos 

que, os níveis de intertextualidade presente nos textos estão relacionados ao uso do 

intergênero, subutilizados como recurso semiótico e/ou multimodal para chamar a atenção do 
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leitor para a mensagem, através da sua nova forma. Ao reconhecer a estrutura do intergênero 

o leitor é seduzido pelos efeitos criativos e interdiscursivos que apontam para o bem ou 

serviço ofertado. E nós acrescentamos que aponta também para a marca do produto ou 

anunciante. 

As técnicas de representação intertextual, que complementam a análise dos níveis de 

intertextualidade na proposta de Bazerman (2006), estão relacionadas à composição textual-

discursiva, porém se referem ao intergênero subutilizado. Notificamos que as técnicas são 

responsáveis pela construção de sentidos abstraídos do uso do intergênero e aponta também 

para os propósitos comunicativos deste, de modo que o anúncio se vale também dos 

propósitos comunicativos do intergênero para construir os seus propósitos comunicativos 

específicos, como mostramos na análise, e conforme afirma Koch (2011, p. 114), que a 

intertextualidade intergêneros “é o fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma 

de outro gênero, tendo em vista o propósito de comunicação”.  

A elaboração textual-discursiva dos anúncios também está intimamente ligada à 

construção de argumentos no texto, isto é, ligada à encenação argumentativa. As categorias 

propostas por Charaudeau (2008) permitiu-nos, por sua vez, mostrar como os componentes e 

procedimentos presentes nos enunciados se comportam como argumentos em cena, mesmo 

quando esse enunciado é caracterizado pelo intergênero, como podemos ver no texto 16. 

 

 

 
        Figura 16. Fonte: http://www.criatrix.com/outdoor/arquivo-pouco-dinheiro-nao-traz-felicidade 
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Este anúncio utiliza um enunciado que configura um tipo reconhecível de gênero, o 

ditado popular, como argumento para divulgar o serviço oferecido pela Time Tour, e a partir 

do intergênero produz no leitor sentidos contrários aos sentidos do ditado original ao mostrar 

ao leitor que ele pode alcançar a felicidade com pouco dinheiro. Observem que o intergênero 

é usado como pretexto/argumento para anunciar ao leitor o pacote promocional de viagem e 

ao mesmo tempo para construir uma imagem positiva do anunciante Time Tour associada à 

sensação de felicidade e de realização de uma viagem tão desejada, a partir da reconstrução e 

ressignificação do ditado popular que é bastante conhecido.  

Por fim, acrescentamos que os textos publicitários têm apresentado práticas 

discursivas mais evoluídas no sentido de criar novas estratégias textual-discursivas para dar 

ao gênero anúncio um caráter mais dinâmico e não apenas intencionada em persuadir o leitor 

para comprar. Marcuschi (2008, p. 167) chama a atenção para o fato de que “a publicidade 

opera de maneira particularmente produtiva na subversão da ordem instituída para chamar a 

atenção sobre um produto. Parece que desenquadrar o produto de seu enquadre normal é uma 

forma de reenquadrá-lo em novo enfoque para que vejamos de forma mais nítida no mar de 

ofertas de produtos”. 

Os anúncios analisados do corpus da pesquisa elucidam a intergenericidade como 

recurso altamente produtivo, usada como estratégia junto à encenação argumentativa no 

escopo do texto para construir sentidos que convergem com os propósitos comunicativos do 

anúncio como um todo, do anunciante e até do leitor. Esses sentidos são construídos em torno 

do universo do leitor, através da manipulação interdiscursiva de elementos referentes ao tema, 

ao estilo do texto e ao contexto para envolver o leitor e persuadi-lo. 

Ancorado nas palavras de Charaudeau; Maingueneau (2008), para quem “o contexto 

identifica-se com o conjunto das representações que os interlocutores têm do contexto, 

representações que podem ser ou não partilhadas pelos participantes do processo 

comunicativo” (p. 127, 128), acreditamos que é neste aspecto contextual que se formam as 

constestações de alguns anúncios e/ou campanhas publicitárias que tem suas estimativas de 

alcance de público frustadas, pois muitas vezes são produzidas num contexto de interesse 

majorotariamente lucrativo e tendencioso, sem se importar com a divulgação de conteúdos 

liberais que apenas conspiram para fortalecer uma cultura de mercado, pautada em 

fundamentos capistalistas como as que são divulgadas nas sociedades mais modernas e 

também nas sociedades de transição econômica.  
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Esse tipo de prática publicitária tende a fracassar porque não tem atrativos para 

oferecer aos seus leitores e, comumente, lidam com a manipulação da língua, usam-na 

deliberamente apenas para fazer promessas de qualidade e preço sobre produtos e serviços, 

mas desconhecem os fundamentos para engradecê-la a fim de que contribuia para o 

desenvolvimento crítico do leitor, que pode de fato, se bem construído, proporcionar o êxito 

da publicidade em geral. 

Atentemos par o fato de que os anúncios e campanhas publicidades raramente 

mencionam os direitos do consumidor. Numa reflexão mais crítica, isso é porque os sentidos 

construídos nas mensagens publicitárias visam mostrar apenas benefícios para os leitores, 

“camuflando” os deveres e o compromisso de verdade que o anunciante deverá responder 

sobre o bem ou serviço divulgado, uma vez que a prática publicitária também deve seguir os 

regimentos de uma prática discursiva superior: os Direitos do Consumidor ou Código de 

Defesa do Consumidor.  

De fato, as publicidades na pós-modernidade assumem papéis dominantes, 

fundamentadas em falsas ideologias, que enaltecem o dinheiro através da divulgação de bens 

e serviços, marcas e anunciantes. Neste sentido, compartilhamos da visão do geógrafoe crítico 

Milton Santos (2009, p. 61), para quem: 

 

Os papeis dominantes, legitimados pela ideologia e pela prática da competitividade, 

são: a mentira, com o nome de segredo da marca; o engodo, com o nome de 

marketing; a dissimulação e o cinismo, com os nomes de tática e estratégia. É uma 

situação na qual produz a glorificação da esperteza, negando a sinceridade, e a 

glorificação da avareza, negando a generosidade. 

 

Do ponto de vista analítico e crítico do discurso, isso se deve a representação social 

de poder do discurso. No caso do discurso publicitário, sua projeção social fomenta a criação 

de um sistema de produção e divulgação de apoio a outro sistema, o financeiro. Por isso, nas 

práticas publicitárias se utilizam diversos recursos e mecanismos linguísticos para produzir 

anúncios promocionais criativos, dinâmicos e atraentes aos leitores, incentivando-os a 

consumir determinado produto, determinada marca, sob argumentos que os estigmatizam 

como referência no mercado, entre os consumidores.  Por isso, Santos (2009) chama atenção 

para os paradigmas publicidade + materialidade e publicidade + serviços, pois na lógica 

comercial há toda uma maneira de organizar o que é produção de mercadorias do que é 

consumo de bens, lógica empreendida pela Publicidade. 

Para Milton Santos, o mundo das finanças, que Marx chamava de loucura 

especulativa, por causa do papel social dado ao dinheiro, gerou “a violência ou tirania do 
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dinheiro”, daí o jogo de sentidos dissimulados nos discursos publicitários. O autor fala em 

“império da informação e da publicidade”, uma resultante da produção demasiada de bens e 

serviços, em que, “consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e 

intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão do mundo, convidando, também, 

a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão” 

(SANTOS, 2009, p. 49).  

Deste modo, com este trabalho, gostaríamos também de despertar a comunidade 

como um todo para refletir o papel socio-comunicativo das práticas publicitárias e a condição 

pós-moderna do leitor, visto por algumas instâncias sociais como um consumidor, eleitor, 

cliente e, até mesmo, como um anunciante em potencial. Os leitores estão expostos a diversas 

práticas discursivas e, muitas vezes, escapa-lhe o poder de escolha. Conforme analisa 

Charaudeau (2009), tais discursos, tais práticas são máscaras sociais, usadas para difundir o 

utilitarismo, para dar sentido a sua própria existência, para construir efeitos de sentidos e 

estratégias para persuadir, para formar opinião, para instituir poder, para excluir e dividir em 

classes, sob o conceito de expandir, de globalizar, gerando lucro e concentrando renda. 

Apresentaremos, no item seguinte, as Considerações Finais com as confirmações em 

torno dos resultados obtidos e algumas reflexões que podem desembocar em pesquisas 

futuras. Além disso, abrimos espaço, aqui, para dizer que, certamente, críticas e sugestões 

poderão ser incorporadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A análise empreendida nesta pesquisa teve por objetivo geral analisar a interação da 

intergenericidade e da encenação argumentativa como estratégia textual-discursiva na 

construção de sentidos nos anúncios publicitários e na construção dos propósitos 

comunicativos dos anunciantes e dos anúncios para causar efeitos no leitor. 

Podemos dizer que o anúncio publicitário é um gênero com múltiplas faces para 

apresentar-se ao seu leitor e abordá-lo como quem quer algo. No entanto, sabemos que sua 

natureza discursiva é bastante argumentativa, com propósitos comunicativos pré-definidos, 

sendo eles geral e específicos, segundo Bhatia (1997). E não nos referimos apenas aos 

propósitos de venda e divulgação ou mesmo ao propósito de enaltecer a marca do produto e a 

sua fixação no mercado, como constatamos no conjunto da análise dos trinta anúncios que 

compõem o corpus desta pesquisa.  

Enfatizamos que os propósitos específicos estão imbricados no texto e estão 

relacionados ao contexto institucional particular a que se refere à mensagem do anúncio. 

Esses propósitos determinam os sentidos a serem construídos nos anúncios, por exemplo, para 

enfatizar a novidade do sabor de um produto, o efeito de sentido específico produzido no 

texto está no domínio do hedônico, cujos argumentos em cena apelam para os sentidos do 

paladar e davisão, através do jogo de cores e imagens e da descrição do sabor, causando no 

leitor a incitação do paladar e a sensação do sabor, como mostramos no texto9. Desta 

maneira, a memória sensorial do leitor é estimulada e induz o leitor à preferência diretamente 

para aquele produto e indiretamente para a sua marca. 

Constatamos que os propósitos comunicativos específicos construídos nos anúncios, 

normalmente, estão relacionados ao assunto/tema do momento, relacionados a contextos 

específicos, como mostramos nos textos 6, 13 e 14, ou ligados a acontecimentos de 

conhecimento público, como ilustram os textos 2, 7 e 12. As datas comemorativas, feriados e 

férias, por exemplo, são “eventos sociais” bastante explorados pelos anunciantes publicitários 

porque são considerados no mercado financeiro como momento de alta temporada, ou seja, 

que gera mais lucros, por isso, os publicitários criam anúncios cujos propósitos são 

específicos para leitores e anunciantes, especialmente para uma determinada época do ano, 

como podemos ver nos textos 14 e 16. 

Nas últimas décadas, muitos linguístas vêm dando importância ao contexto. 

Charaudeau; Maingueneau (2008) admitem que a atividade linguageira é um fenômeno social 
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determinado pelo contexto social e e em si é uma prática social. O contexto explorado nos 

anúncios está incutido no assunto e no conteúdo da mensagem, o que facilita atrair a atenção 

do leitor pela linguagem. 

No tocante à análise das categorias da intergenericidade e da encenação 

argumentativa, pudemos constatar que, para construir os sentidos no texto, a partir da 

contextualização do assunto/tema, a intergenericidade interage com a encenação 

argumentativa para gerar uma estratégia textual-discursiva capaz de atrair e atingir o leitor, 

pois juntas conspiram em favor da construção de sentidos em anúncios publicitários, 

conforme havíamos hipotetizado. Por isso, a análise da construção de sentidos nos anúncios se 

revelou de duas formas correlacionadas: à composição estrutural e à composição textual-

discursiva. 

Nos gêneros anúncios, a intergenericidade é usada como um recurso para 

acomposição estrutural do texto, pois ao subutilizar o intergênero, o anúncio se vale das 

características genéricas do intergênero para construir sentidos no anúncio a partir dos traços 

genéricos do intergênero. Na perspectiva de Bazerman (2006), a intergenericidade, está 

inscrita no quinto nível de intertextualidade, o uso de tipos reconhecíveis de gêneros por 

outros gêneros. 

O intergênero é reconhecido mais facilmente pelos leitores porvestígios dos traços 

génericos do intergênero subutilizados no texto: conteúdo temático, estilo e construção 

composicional (BAKHTIN, 1997), que são usados para construir os efeitos de sentidos 

pretendidos pelo anunciante, para atingir o leitor, além de subutilizar, igualmente, os 

propósitos comunicativos do intergênero para acrescentá-los aos próprios propósitos do 

anúncio ou do anunciante, como também constatou Cerveira (2009). 

As técnicas de representação intertextual (BAZERMAN, 2006) e aencenação 

argumentativa (CHARAUDEAU, 2008) configuram a composição textual-discursiva do 

anúncio, pois concerne à construção do texto e do discurso na cena argumentativa. 

Verificamos que as técnicas de representação intertextual apontam para a construção de 

sentidos relacionados ao intergênero, pois, muitas vezes, elas fazem do texto do intergênero, 

enquanto a encenação argumentativa, que engloba o texto como um todo,permitiu-nos 

identificar os efeitos de sentidos específicos construídos no anúncio através dos componentes 

e procedimentos da encenação argumentativa, conforme detalhamos na análise dos anúncios.  

Dos aspectos mais recorrentes usados na construção de sentidos nos anúncios, 

identificamos: aspectos semióticos, visuais e multimodais, segundo Kress; Van Leeuwen 
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(1996), aspectos interdiscursivos e, sobretudo, intertextuais, identificados pelas técnicas de 

representação intertextual, conforme Bazerman (2006), e aspectos semiolinguísticos, de 

acordo com a proposta de Charaudeau (2008), analisados na encenação argumentativa que 

compõe retoricamente os textos dos anúncios publicitários. 

Contudo, o aspecto que nos chamou atenção e está intimamente ligado à construção 

de sentidos nos anúncios diz respeito à figuratividade que compõe a semântica discursiva no 

percurso gerativo do sentido. É por meio da figurativização que a enunciação procura criar os 

efeitos de sentidos de realidade, conforme Cortina; Marchezan (2004). Nas palavras de Barros 

(1988, p. 118), “o enunciador utiliza as figuras do discurso para fazer-crer, ou seja, para fazer 

o enunciatário reconhecer ‘imagens do mundo’ e, a partir daí, a ‘verdade’ do discurso”. Por 

isso, ao perceber o nível mais elementar da constituição dos sentidos em anúncios, 

concebemos a figuratividade como aspecto inerente à criação de efeitos de sentidos, pois ela é 

uma representação dos referentes da cultura e das crenças compartilhadas pelos sujeitos, 

universos que compõem os temas explorados nos gêneros publicitários.  

Nos anúncios analisados, percebemos que o dispositivo argumentativo é manipulado 

e/ou articulado na encenação argumentativa ao estabelecer uma relação de causa e 

consequência entre os elementos que compõem a proposta e a persuasão da mensagem do 

anúncio, elucidados pelo uso de procedimentos semânticos e discursivos que constroem 

efeitos de sentidos de verdade (confiança, credibilidade, responsabilidade, excelência de 

qualidade), ética (conduta moral), hedônico (sensações) e pragmático (modelo de 

comportamento ou diferencial no mercado), por vezes intermediado por citações ou 

descrições narrativas, na composição retórica dos anúncios. 

A análise revelou que a interação do leitor com o anúncio se desencadeia de uma 

densa construção textual, puramente retórica, pautada na combinação de elementos que 

constroem os argumentos da mensagem, como as marcas de intertextualidade, que não se 

constituem por si mesmas, elas necessitam de outras marcas discursivas para complementar-

se e para dar sentidos a sua própria razão de ser. 

No tocante às propostas teóricas, a proposta de Bazerman (2006) possibilitou a 

identificação dos níveis e técnicas da intertextualidade presente nos textos, no entanto, 

averiguamos a necessidade de maiores estudos sobre intertextos e intergêneros nos gêneros 

promocionais entre outros gêneros textuais, pois, ao analisarmos a intergenericidade, 

identificamos também a intertextualidade nos textos publicitários, e concluímos que juntas 



137 

 

 

 

elas interagem como recurso textual-discursivo na construção de sentidos dos gêneros 

promocionais. 

Quanto à proposta de Charaudeau (2008), para análise da organização argumentativa 

nos anúncios publicitários, no que se refere à encenação argumentativa, ela foi decisiva para 

que pudéssemos compreender o processo de construção de efeitos de sentidos específicos por 

trás dos textos publicitários, pois as categorias sobrepostas pelo autor permitem classificar as 

sentenças dos enunciados dos anúncios, ou seja, as categorias semiolinguísticas avaliam o 

valor semântico dos argumentos designando os sentidos construídos no texto. 

Em suma, a aplicação das propostas teóricas que nos propusemos seguir, a de 

Bazerman (2006), para análise da intergenericidade, e a proposta de Charaudeau (2008), para 

análise da encenação argumentativa, revelou que a interação de ambas constitui uma 

estratégia textual-discursiva primorosa para construir efeitos de sentidos nos anúncios para 

além dos propósitos de divulgação e venda de bens e serviços, pois os mecanismos textual-

discursivos que essas propostas teórico-metodológicas apresentam, permitem os anunciantes 

produzirem anúncios pautados na ética e na verdade.  

Devemos mencionar ainda as implicações deste estudo para o ensino escolar e 

acadêmico. Conforme Rosa (2007), a intertextualidade é um recurso didático criativo para o 

ensino de língua e de produção textual e favorece o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e produção de textos dos alunos, podendo ser aplicado com o método comparativo para 

o reconhecimento da estrutura dos gêneros, dentre outros aspectos de produção e a análise de 

texto e de gênero. O estudo do aspecto intertextual e intergenérico pode contribuir, de modo 

geral, para a comunidade acadêmica e para a sociedade, principalmente, para a compreensão 

dos propósitos comunicativos do gênero e do intergênero, contribuindo para o 

desenvolvimento da leitura crítica dos leitores no dia a dia, diante da exposição a tantos 

gêneros textuais.  

Deste modo, atingimos o objetivo central da pesquisa ao mostrar como a 

intergenericidade e a encenação argumentativa interagem para construir efeitos de sentidos 

dos textos de anúncios e como constroem também o propósito comunicativo geral do gênero 

anúncio, e os propósitos específicos do anunciante, subtilizando também propósitos  

comunicativos do intergênero. Com isso, compreendemos por que os anúncios publicitários 

são gêneros cada vez mais utilizados nas sociedades pós-modernas e por que conseguem 

manter-se envolvidos no cotidiano e na vida dos leitores, consumidores potenciais, embora 

sejam construídos cada vez mais apelativos, tendenciosos e persuasivos.  
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Por sua natureza sociointerativa, essencialmente dialogal entre os sujeitos e os 

saberes. Os anúncios publicitários, por sua vez, estabelece uma troca não entre o eu-locutor e 

o tu-interlocutor, sujeitos da enunciação, mas entre o anunciante e leitor/consumidor como 

sujeito da interatividade comunicativa, segundo Maingueneau (2008), que se estabelece por 

meio de um gênero discursivo, pré-escrita pelo contrato de comunicação, segundo 

Charaudeau (2008), que se estabelece no contextual institucional da prática publicitária, que 

já está subtendido pelos sujeitos participantes.  

Temos percebido que o leitor pós-moderno está mais atento aos jogos de sentidos e 

as estratégias incorporados às mensagens publicitárias e propagandísticas, porém, a leitura e a 

reflexão crítica dos leitores longe estão das suas atitudes diante dos discursos persuasivos da 

publicidade e das mídias, cujos sentidos por trás desses discursos são construídos, 

estrategicamente, para que o leitor se posicione a favor das suas propostas, e são manipulados, 

intencionalmente, para construir propósitos comunicativos específicos, centralizado em um 

propósito comunicativo maior, para além do propósito de vender, respaldam uma ideologia de 

consumo, de poder e disparidade social, como pudemos constatar através da análise dos textos 

promocionais. 

Ora, a prática publicitária, embora regulamentada por um código de ética que protege 

o consumidor de “propagandas enganosas”, conforme Sousa (2005),é reconhecida pela 

sociedade pelo caráter persuasivo ou até abusivo dos textos propagandísticos e publicitários, 

porém afirmamos, ao analisar a construção de sentidos em anúncios promocionais, que os 

consumidores concebem o contrato comunicativo entre eles e os gêneros publicitários e 

propagandísticos não apenas como uma prática social, mas como uma troca interativa de 

informação que eles necessitam “acompanhar” para satisfazer os seus próprios propósitos 

comunicativos: estarem informados de ofertas de preços, promoções, lançamentos etc. 

Símbolos, signos, imagens e representações são marcas discursivas associadas aos 

produtos dispostos no interior do sistema de consumo. Thompson (1995) defende que, se as 

características dos contextos sociais são constitutivas da produção das formas simbólicas, são, 

também, constitutivas dos modos pelos quais essas formas são recebidas e entendidas, 

iniciando um processo de recepção dessas formas quando o indivíduo as absorve atribuindo 

sentido e significado para ‘o ato de consumir’, o que se observou na pesquisa. 

Conforme Harvey (2010) defende na Condição pós-moderna, no contexto da 

promoção de uma cultura do consumismo, isso dirige a nossa atenção para a produção de 

necessidades e desejos, para a política de distração como parte do impulso para manter nos 
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mercados de consumo uma demanda capaz de conservar a lucratividade da produção 

capitalista. Para o autor, a publicidade é um poderoso discurso da pós-modernidade. Nas 

palavras de Harvey (2010, p. 213), em referência às estratégias capitalistas que buscam poder 

social, “o domínio das redes e espaços de mercado permanece sendo um alvo corporativo 

fundamental, e muitas batalhas amargas por uma parcela de mercado são enfrentadas com a 

precisão de uma campanha militar para ocupar território e espaço”. Não obstante, a língua 

tornou-se um meio oportuno para produzir discursos ludibriadores como os da política e da 

publicidade para manipular o público no calor da emoção de estar diante de discursos de 

autoridade institucional. Ancoradas em construtos discursivos, como os gêneros textuais, na 

imagem de personalidades públicas e na influência das mídias, as ideologias são disseminadas 

nas sociedades e nas culturas entorno de um sistema financeiro, capitalista. 

Em tempos que os discursos publicitários ganham autonomia em nome de uma 

profusão de valores fundados no dinheiro, “o sistema financeiro descobre fórmulas 

imaginosas, inventa sempre novos instrumentos, multiplica o que chama de derivativos, que 

são formas sempre renovadas de oferta dessa mercadoria aos especuladores”, conforme avalia 

Milton Santos (2009, p.44). Para este crítico, o dinheiro recria seu fetichismo através da 

ideologia. Para nós, a publicidade recria os anúncios promocionais em nome desse fetichismo 

ideológico do poder de ter. 

Compartilhamos com Milton Santos (2009, p. 65), a verdade de que a “globalização 

mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si”. O 

homem pós-moderno não é livre para escolher, ele é induzido e conduzido pelas forças 

institucionais e ideológicas do seu tempo, forças que tornam-se culturais e, portanto, mais 

fáceis de serem incutidas na sociedade e depreendidas pelos indivíduos. 

Por esse prisma, ancoramos nosso pensamento nas palavras de Fairclough (2001, p. 

233), que defende que “a conscientização é o primeiro passo para se alcançar a emancipação”. 

E acrescentamos que o conhecimento, o saber, é fundamental para que o indivíduo possa 

desenvolver seu pensamento crítico, sua competência crítica leitora em relação ao uso da 

linguagem, do texto, do discurso e do gênero. Assim como Fairclough, acreditamos que um 

discurso transparente pode provocar mudanças sociais numa perspectiva igualitária. 

Necessitamos de práticas publicitárias desvirtuadas dos sistemas e ideologias econômicas, 

produtivas e evolutivas, no sentido de contribuir com o aspecto humano, moral, pautadas na 

consciência ética e contra-hegemônica. 
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ANEXO A - Anúncios publicados em revista 

 

Figura 17. Fonte: ÉPOCA. São Paulo, Nº 645, 27 set. 2010. 
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Figura 18. Fonte: ÉPOCA. Nº 645, 27 set. 2010. 
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Figura 19. Fonte: ISTO É. Nº 1984, 07nov. 2007.  
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Figura 20. Fonte: VEJA. Nº 1977, 11 out. 2006. 
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Figura 21. Fonte: CARAS. Edição 818-Ano 16, Nº 28, 10 jul.2009. 
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ANEXO B – Anúncios publicados em outdoor 

 

 
Figura 22. Fonte: AMOV- Associação de moradores do Ouro Verde. 

Site: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/940280-em-outdoor-morador-pede-que-bandidos-mudem-

de-bairro-no-pr.shtml 

 

 

 

 
 

Figura 23. Fonte: SINSPP-LESTE 

Site: Fonte: http://www.pvanews.com.br/noticias/pinga-fogo/sindicato-coloca-outdoor-cobrando-aumento-

salarial-prometido-por-prefeito-aos-servidores 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/940280-em-outdoor-morador-pede-que-bandidos-mudem-de-bairro-no-pr.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/940280-em-outdoor-morador-pede-que-bandidos-mudem-de-bairro-no-pr.shtml
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   Figura 24. Fonte: CLUBE DINAMIS.  Site: http://clubedinamis.com/2009/02/16/2009-ta-so-comecando 

 

 

 

Figura 25. Fonte: PIRATAS DO CARIBE 

Site: https://www.google.com.br/search?q=outdoor+filme+piratas+do+caribe&client=firefox-

a&hs=Pv7&rls=org.mozilla:pt- 

 

 

 

 

http://clubedinamis.com/2009/02/16/2009-ta-so-comecando
https://www.google.com.br/search?q=outdoor+filme+piratas+do+caribe&client=firefox-a&hs=Pv7&rls=org.mozilla:pt-
https://www.google.com.br/search?q=outdoor+filme+piratas+do+caribe&client=firefox-a&hs=Pv7&rls=org.mozilla:pt-
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ANEXO C – Anúncios publicados em panfleto 

 

 

 

 

 

Frente                                                      Figura 26. Fonte: HAPVIDA                                                       Verso 
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      Frente                                           Figura 27. Fonte: HAPVIDA                                                      Verso 
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                                                        Figura 28. Fonte: Magui Guimarães                       Frente 
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                                                Figura 28. Fonte: Magui Guimarães                             Verso 
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                                               Figura 29. Fonte: PICANHA GRILL                                   Frente 
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                                              Figura 29. Fonte: PICANHA GRILL                                    Verso 
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Frente                                                  Figura 30. Fonte: MICROLINS                    Verso 
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                                       Figura 31. Fonte: GOLD EDITORA                                         Frente 

 

 

                                                       Figura 31. Fonte: GOLD EDITORA                                           Verso 
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