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RESUMO 

 
 
Este trabalho apresenta uma leitura sobre a criação e divulgação publicitária sob 

a ótica da análise do discurso. Baseamo-nos em aspectos relativos à produção do efeito de 
enigmático para a campanha publicitária da Rede Brasil Sul de Comunicação, (RBS), que 
resulta do deslocamento de sentido como efeito de sedução da própria propaganda.  

 
 
Palavras-chave: análise do discurso, publicidade, mídia. 
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ABSTRACT 

This work presents a reading on the creation and spreading advertising 
executive under the optics of the analysis of the speech. We are based on relative aspects to 
the production of the enigmatic effect of for the advertising campaign of Rede Brasil Sul de 
Comunicação, (RBS), that it results of the displacement of sensible as effect of seduction of 
the proper propaganda. 
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       INTRODUÇÃO 
 

 

 

Este trabalho está fundamentado nos conceitos da Análise de Discurso, surgida 

na França na década de sessenta do século XX, fundada por Michel Pêcheux.  

Trata-se do estudo de um caso exemplar de texto publicitário veiculado na 

mídia através de peças de comunicação, e que evidencia as características desse tipo de 

texto, de ser reprodutor e também produtor de sentidos. Esse tipo discursivo, amplamente 

inserido em diversos meios de comunicação, abriga um arsenal de possibilidades de análise, 

mas nossos esforços estarão priorizando o aspecto da mudança, ou melhor, dos 

deslocamentos de sentido que ocorrem nos processos de produção do discurso no âmbito da 

publicidade. Segundo Orlandi (2001 pág. 09): 

Os processos de produção do discurso implicam três momentos 
igualmente relevantes: 

1. Sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo intervir o 
contexto histórico-ideológico mais amplo; 

2. Sua formulação, em condições de produção e circunstâncias de 
enunciação específicas e 

3. Sua circulação que se dá em certa conjuntura e segundo certas 
condições. 

 

Além do estudo destes processos de produção, abordaremos a questão da busca 

pelo leitor ideal (o que a publicidade imagina criar, produzir ou reproduzir). Ou seja, de que 

forma a publicidade, através de estereótipos, toma um senso como comum. E mais: como 

ela inclui ou exclui o leitor nesse senso que classifica como comum a partir de um 

comportamento. 
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Com o desenvolvimento da questão levantada acima, veremos que a linguagem 

é feita para comunicar e não comunicar, resultando na inclusão ou na exclusão do outro. O 

viés da comunicação parte sempre do ponto de vista do outro para o qual comunicamos.  

Acontece que, na própria produção discursiva, há a inscrição do outro. Se 
pensarmos o campo da leitura, isso fica assim: a função-autor tem seu 
duplo no efeito-leitor. E isto está constituído na materialidade do texto. 
Não se pode falar do lugar do outro; no entanto, pelo mecanismo da 
antecipação, o sujeito-autor projeta-se imaginariamente no lugar em que o 
outro o espera com sua escuta e, assim, “guiado” por esse imaginário, 
constitui, na textualidade, um leitor virtual que lhe corresponde, como um 
seu duplo. (ORLANDI, 2001 pág 61) 

 

Desta forma, se pensarmos que a comunicação se faz a partir do imaginário do 

outro, podemos dizer que as duras denominações pragmáticas de emissor/receptor caem por 

terra na visão do analista do discurso. Para este, não há a separação do locutor, e de um 

outro porque, ao comunicar, o sujeito do discurso trabalha, simultaneamente, no campo 

simbólico, as projeções imaginárias do “o que o outro imagina que eu diga que eu imagino 

que ele compreenderá”, com base no interdiscurso. Portanto, não há a separação de “a” fala 

para “b”. Há, sim, a negociação entre as partes, há, à frente (melhor, antes dele) do 

enunciado a arquitetura moldada através do pré-construído, os sentidos (não ditos) que 

sustentam o dizer. Ou seja, há simultaneamente o lugar, o território do dizer e do não-dizer 

para os sujeitos. 

 Abordaremos, também, segundo Eni Orlandi, a distinção entre texto e discurso 

e sua função na constituição da tipologia.   

 
As tipologias são elaboradas a partir de categorizações heterogêneas sobre 
o texto e são da ordem do discurso, ou seja, representam uma construção 
teórica. O conceito de funcionamento, entretanto, permite uma dinâmica, 
uma passagem entre conceitos, não os estagnando em uma relação 
unilateral: através da idéia de funcionamento (...) texto e discurso se 
determinam mutuamente, são interdependentes. Dessa forma, é possível 
procurar no texto o que faz com que ele funcione, e é essa sua qualidade 
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discursiva; paralelamente, é no texto, na sua materialidade específica (seus 
traços) que se constitui a discursividade. (ORLANDI, 1996 pág. 230) 
  

Ao tratarmos de tipologias do discurso, as marcas textuais nos dão as 

características para determinar em qual tipo está predominantemente inserido tal texto. 

Através desta materialidade, veremos que a organização de nível enunciativo está na 

superfície de processos de outra natureza. Estes, relativos à exterioridade, estão vinculados 

à situação contextual, histórica, social e ideológica. Então, as marcas no texto nos servem 

de material, como pistas, para que tenhamos um início (indício) de caminho para chegar às 

propriedades do discurso que estão nelas sinalizadas.  

Conforme exposto por Pêcheux, a AD não se constitui em um dispositivo de 

análise que dá conta de todas as nuances do sentido (nem seria possível tal intento). O que 

procuramos aqui é identificar os processos de produção de sentidos contidos em um corpus 

específico, que, por sua vez, é recortado pela formulação da análise.  

Neste caso, analisaremos uma campanha publicitária, de caráter social, 

realizada para a RBS, intitulada “O amor é a melhor herança. Cuide das crianças”. 

Estaremos embasados nos processos discursivos (de inversão, de contradição, etc) que se 

constituem na e pela heterogeneidade, o que nos remete à forma polissêmica da linguagem.  

É no terreno da polissemia que se faz produtiva uma análise discursiva, pois 

não estamos lidando com a estabilização, mas sim contamos com a desestabilização dos 

sentidos, com os deslocamentos; operamos no lugar de entremeio - aonde se faz possível a 

multiplicidade de sentidos. Na polissemia, no deslocamento, na ebulição dos processos de 

significação, ancora-se o discurso publicitário que aqui analisaremos através desse recorte 

(teórico) do material (peças publicitárias). Segundo Orlandi, 
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(...) a criatividade implica na ruptura do processo de produção da 
linguagem, pelo deslocamento das regras, fazendo intervir o diferente, 
produzindo movimentos que afetam os sujeitos e os sentidos na sua 
relação com a história e com a língua. Irrompem assim sentidos 
diferentes.” (ORLANDI, 2001 p.37) 

 

Neste lugar do mesmo e do diferente percebemos dois processos discursivos. O 

da polissemia que citamos acima, e também o processo de paráfrase. Permitimo-nos afirmar 

que o discurso publicitário utiliza-se tanto do processo de paráfrase quanto do de 

polissemia. Na polissemia, cria novos sentidos através de diversas equações: com a criação 

de novos signos (por exemplo: o desenho com o dedo no ar para identificar o banco Itaú). 

Na paráfrase, sustenta o já dito porque necessita, antes de qualquer coisa, ser 

compreendido. Precisa de uma ancoragem do sentido anterior, como é o caso da exploração 

de estereótipos: o estereótipo da família feliz em propagandas de margarinas. 

Neste caso, estamos falando de papéis assumidos, ou seja, modelos já pré-

estabelecidos na sociedade. Conforme Pêcheux: 

 
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o 
que é um soldado, um operário, uma fábrica, uma greve, etc., evidências 
que fazem com que a palavra ou um enunciado “queiram dizer o que 
realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da 
linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das 
palavras e dos enunciados (PÊCHEUX, 1988, p.160). 

 

O tipo publicitário específico a que estamos nos referindo, trabalha com o 

deslocamento dos sentidos, sem deixar de se fazer na mídia. Por sua forma de circulação, 

ele propõe o novo, além dos sentidos dos seus enunciados também jogarem com o 

inesperado. Assim, podemos dizer que ele pode chegar a redobrar o efeito do novo, do 

criativo, e tornar-se enigmático. O sentido enigmático é relativo à desconstrução, à ruptura, 

causado pelo caráter polissêmico e pela subversão das fórmulas fixas.  
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Ele cria no lugar “impossível” de criar – no lugar de reprodução. Na 

comparação com a criação artística, a publicidade está no lugar do improvável (para a arte), 

que é um lugar de reprodução – o lugar onde o senso comum se reforça, a mídia. Portanto, 

seu efeito é de transgressão, uma vez que no lugar em que ela se produz, um certo sentido 

já é esperado, sentido este que ela subverte. 

Podemos dizer que o discurso publicitário mobiliza de uma forma peculiar o 

parafrástico e o polissêmico, na medida em que produz um efeito de enigma, pela 

formulação de sentidos inesperados e, ao mesmo tempo, já existentes (como no caso que 

analisaremos, de dar novos papéis às personagens de contos de fada, transformando más em 

boas). Esse funcionamento é assimilado pelos leitores, e a interpretação se sustenta 

fortemente numa antecipação por parte do autor sobre seu leitor virtual.  

É um jogo entre as partes, porque todo o mecanismo de “descobrir” qual é o 

sentido possível, é construído para ser “descoberto” através dos caminhos do enigmático. 

Não é toda a comunicação publicitária que se utiliza desse processo. Como já 

mencionamos, existem peças que são basicamente parafrásticas e que não têm esse 

funcionamento. Mas, mesmo entre as que assim funcionam, umas são mais complexas do 

que outras. 

Esta pesquisa justifica-se especialmente por tratar de um tipo específico que 

ainda não foi analisado no âmbito do discurso publicitário: o sentido que denominamos de 

enigmático, construído a partir de deslocamentos de sentido. Assim, analisaremos as 

condições de produção deste efeito de sentido, que é o lado ficcional, mais atraente e mais 

sedutor da publicidade. 
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Partiremos do mosaico de Formações Discursivas (FD), onde a FD dominante é 

a da própria publicidade e, através do recorte proposto, poderemos identificar 

atravessamentos de outros sentidos, como os vindos dos contos de fadas, das fábulas, do 

âmbito social, legal, educacional, moral e, principalmente, os sentidos da mídia. 

O pretenso caráter inaugural deste estudo é argumentado pela própria 

característica da AD, ou seja: a Análise de Discurso parte de um recorte feito no corpus, 

resultante de um dispositivo analítico, sempre particular. Desta forma, não se trata de uma 

disciplina que parte de modelos pré-estabelecidos e que, ao se partir para a análise, bastaria 

aplicá-los ao recorte. Pensar em modelos pré-estabelecidos, feitos para serem 

disponibilizados para uma adaptação em um sistema de análise, é pensar na relação direta 

com a linguagem. Ou seja, para a AD a linguagem é opaca e não transparente. Por esta 

característica é que o analista não pode receber um modelo prévio para aplicar em sua 

análise. E também é por esta razão que os recortes de um mesmo corpus são sempre 

diferentes (diferente de analista para analista e, também, diferente quando um mesmo 

analista trabalha com ele em situações históricas distintas). Esse grau particular da AD pode 

ser explicado através das palavras de Orlandi, em seu livro Discurso e Texto, que 

reproduzimos em um trecho a seguir: 

Do ponto de vista metodológico, demarcando-se da Hermenêutica e da 
Análise de Conteúdo, de um lado e da análise Lingüística estrita de outro, 
a escrita da Análise de Discurso enfrenta o árduo embate com a 
interpretação. Tenho explicitado essa posição dizendo que a Análise de 
Discurso trabalha (n)os limites da interpretação. Mais fundamente, e este é 
um ganho particular de minha reflexão, separando (e articulando) o que é 
Dispositivo Teórico e o que é Dispositivo Analítico da interpretação, 
posso afirmar que a Análise de Discurso não interpreta os textos que 
analisa mas sim os resultados da análise de que esses textos constituem o 
corpus. (2001, p. 36) 
 

Assim, os resultados da análise de que fala Orlandi são ligados ao tripé 

(linguagem, ideologia e história) que dá o movimento, ou seja, que não torna o material 
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analisado estático. Isto é o que faz com que o mesmo objeto possa ser analisado de forma 

diferente porque os fatores que o sustentam são vivos (a história), pulsantes e reguladores 

(a ideologia) e peraltas (a linguagem).  

No desenvolvimento desta dissertação, objetivamos compreender o 

funcionamento do discurso publicitário por meio de uma análise discursiva que busca 

perceber a produção dos sentidos de novo e de enigmático em um recorte da campanha 

publicitária “O amor é a melhor herança. Cuide das crianças”. Para tanto, estudaremos o 

funcionamento da paráfrase e de produção dos estereótipos na publicidade. Assim como o 

funcionamento de polissemia nos processos que marcam um deslocamento do sentido. 

A composição do corpus, em A.D., é resultado de um recorte teórico. Na 

presente pesquisa estaremos recortando os processos de subversão de um sentido 

sedimentado (óbvio) para compreendê-los através da análise. O material no qual o recorte 

será feito é composto por peças publicitárias que participaram de uma campanha para a 

Rede Brasil-Sul de Comunicação1, veiculada na mídia.  

Como se trata da análise de processos discursivos, advindos de uma campanha 

publicitária, tanto poderá envolver o verbal, como o imagético e o sonoro.  

Estaremos mobilizando o dispositivo teórico da A.D. alguns conceitos como o 

de polissemia, de paráfrase, o dito e o não-dito (implícito) e as formas do silêncio, o de 

leitor virtual, o de pré-construído como memória do próprio discurso publicitário. O 

conteúdo teórico servirá como suporte para a identificação dos deslocamentos de sentido na 

campanha publicitária da RBS, sendo trabalhado analiticamente nas peças selecionadas. 

 

 

                                                 
1 Doravante RBS 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 

A Análise do Discurso (AD) surge na década de sessenta do século XX, a partir 

de postulados teóricos de Michel Pêcheux, como uma proposta interdisciplinar que abrange 

três principais áreas do conhecimento: a lingüística de Saussure, que atesta o caráter 

científico da língua; o marxismo, principalmente através da releitura de Althusser 

(Aparelhos Ideológicos do Estado) acusando o materialismo histórico; e, a psicanálise, a 

partir da releitura de Lacan sobre a obra freudiana, principalmente em relação ao sujeito e à 

linguagem – subjetividade e inconsciente.  

A princípio, a AD surge dos textos de arquivo e ancora-se apenas na análise 

verbal. Só recentemente trabalha com outras formas como o não verbal, daí a possibilidade 

de analisarmos a imagem e o som discursivamente, o que nos abre as portas para outras 

tipologias discursivas como o discurso artístico e o discurso publicitário. A opacidade do 

dizer não é algo exclusivo do verbal. Ao buscarmos compreender o modo de 

funcionamento do discurso publicitário, estaremos tratando de modos de produção de 

efeitos de sentido, tanto pela via do verbal quanto do não verbal. Como já nos apontava 

Pêcheux: “A questão da imagem encontra assim a análise de discurso por outro viés: não 

mais a imagem legível na transparência, por que um discurso a atravessa e a constitui, mas 

a imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória ´perdeu o trajeto de 

leitura´”.  (1999 p. 55). 
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Para a AD, o sentido só é possível porque o sujeito histórico insere-se em uma 

formação discursiva (FD), e, esta, tomada pela forma-sujeito, está contida num âmbito bem 

mais complexo, dentro de territórios sócio-históricos, chamados de formações ideológicas 

(FI). Sendo a formação discursiva heterogênea, vale dizer que cabe também à forma-sujeito 

a heterogeneidade em si mesma, cabendo a sua tomada de posição conforme as diferentes 

posições de sujeito que assume, sendo, ao mesmo tempo, interpelado pela ideologia. 

Segundo Indursky, 

Claro está que não se trata mais de uma forma-sujeito dotada de 
unicidade; estamos diante de um conjunto de diferentes posições de 
sujeito, que evidenciam diferentes formas de se relacionar com a 
ideologia, e é esse elenco de posições-sujeito que vai dar conta da forma-
sujeito. Portanto, a forma-sujeito se fragmenta em diferentes posições de 
sujeitos. (2000, p. 76) 
 

Para sustentar nossa análise, trabalharemos com as noções que fazem parte dos 

fundamentos da Análise do Discurso. Observaremos a produção do “óbvio” pela ótica de 

apagamento realizado pela ideologia. Para o desenvolvimento do conceito de ideologia, 

utilizaremos as postulações de Louis Althusser em Aparelhos Ideológicos de Estado, mais 

especificamente as questões apresentadas sobre ideologia em geral. Assumindo, como 

propôs Althusser, que a ideologia é a forma de funcionamento do simbólico por excelência, 

ou seja, não há linguagem sem ideologia. “A ideologia é uma ‘representação’ da relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência” (1985, p. 85). 

Desta forma há um imbricamento entre interpelação e identificação, o que 

Pêcheux nomeia de “condições ideológicas da reprodução/transformação das relações de 

produção”2. 

Sim, os sujeitos “caminham por si”. Todo o mistério deste efeito está 
contido nos dois primeiros momentos do quádruplo que falamos, ou, se o 
preferimos, na ambigüidade do termo sujeito. Na acepção corrente do 

                                                 
2 Semântica e discurso, p. 134. 
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termo, sujeito significa. 1) uma subjetividade livre: um centro de 
iniciativas, autor responsável por seus atos; 2) um ser subjugado, 
submetido a uma autoridade superior, desprovido de liberdade, a não ser a 
de livremente aceitar a sua submissão. Esta ultima conotação nos dá o 
sentido desta ambigüidade, que reflete o efeito que a produz: o indivíduo é 
interpelado como sujeito (livre) para livremente submeter-se às ordens do 
Sujeito, para aceitar, portanto (livremente) sua submissão. Os sujeitos se 
constituem pela sua sujeição. Por isso é que “caminham por si mesmos” 
(2003, p.103-104) 

 

Estaremos embasados, também, nos conceitos relativos aos dois esquecimentos 

– Esquecimento 1 e Esquecimento 2 – formulados por Pêcheux no seu Semântica e 

Discurso, para relacioná-los com o sentido do óbvio. O Esquecimento 1 se dá ao nível do 

inconsciente (o elementar), não percebido no nível da enunciação. É o funcionamento pleno 

da ideologia, ou seja, esquece-se o traço que vincula historicamente o sujeito à sua 

enunciação. Já o Esquecimento 2 se dá ao nível do pré-consciente, ao nível enunciativo, 

que tem a ver com a formulação. Ou seja, esquece-se que o dizer sempre poderia ser outro.   

 
Concordamos em chamar esquecimento n° 2 ao “esquecimento” pelo qual 
todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o 
domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e seqüências que nela se 
encontram em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou seqüência, e 
não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que poderia 
reformulá-lo na formação discursiva considerada. 

Por outro lado, apelamos para a noção de “sistema inconsciente” para 
caracterizar um outro “esquecimento”, o esquecimento n° 1, que dá conta 
do fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, se encontrar no 
exterior da formação discursiva que o domina. Nesse sentido, o 
esquecimento n° 1  remetia, por uma analogia com o recalque 
inconsciente, a esse exterior, na medida em que – como vimos – esse 
exterior determina a formação discursiva em questão. (PÊCHEUX, 1988, 
pág. 173) 

 

Neste caso, podemos notar que o sujeito do discurso acredita que está 

inaugurando uma “nova forma de dizer”, sob o efeito dos esquecimentos a que está 

submetido. Além disso, por ser ideológico, social e histórico, o sujeito do discurso assume 

várias posições, pois perambula por diferentes formações discursivas. Não podemos nos 
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levar pela crença de que o “dizer” é determinado pela intenção do sujeito. A determinação 

do sentido de seu dizer está fortemente ligada à exterioridade, na forma de pré-construído.  

 
Diremos, então, que o “pré-construído” corresponde ao “sempre-já-aí” da 
interpelação ideológica que fornece-impõe a “realidade” e seu “sentido” 
sob a forma da universalidade (o “mundo das coisas”), ao passo que a 
“articulação” constitui o sujeito em sua relação com o sentido, de modo 
que ela representa, no interdiscurso, aquilo que determina a dominação da 
forma-sujeito. (PÊCHEUX, 1988, pág. 164) 
 

Portanto, notamos que o pré-construído é a memória da posição discursiva do 

sujeito da enunciação, dentro de uma formação discursiva. E, que o interdiscurso é a 

memória da formação discursiva. Ou seja, a que já está lá. Pensando em relação à formação 

ideológica, que é cortada por diversas formações discursivas, podemos dizer que o 

interdiscurso é o processo pelo qual o sujeito é apropriado do “já dito, já posto”, 

acreditando ser original. Conforme Orlandi, 

 
O interdiscurso é o conjunto de dizeres já ditos e esquecidos que 
determinam o que dizemos, sustentando a possibilidade mesma do dizer. 
Para que nossas palavras tenham sentido é preciso que já tenham sentido. 
Esse efeito é produzido pela relação com o interdiscurso, a memória 
discursiva: algo fala antes, em outro lugar, independentemente. Tenho 
definido interdiscurso como a memória que se estrutura pelo 
esquecimento, à diferença do arquivo, o que é discurso documental, 
institucionalizado, memória que acumula. Filiamo-nos a redes de sentidos 
em um gesto de interpretação, na relação com a língua e a história, e em 
que trabalham a ideologia e o inconsciente. (ORLANDI, 2001, pág. 59). 
 

 

1.1. A VOZ DO DONO E O DONO DA VOZ: IDEOLOGIA E SUJEITO 
 

“Até quem sabe a voz do dono, gostava do dono da voz, 
casal igual a nós, de entrega e abandono, de guerra e paz, 

contras e prós” 
CHICO BUARQUE DE HOLLANDA 
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Pensemos o sujeito como sendo um poço de contradições. Ou seja, que vive em 

diversos campos de batalha, pulando em troca de pés. Pois bem, por um lado, pensa-se livre 

e dono de seu próprio discurso, digno de aplausos pela “originalidade” como constrói o 

“seu” dizer. Por outro, assujeitado, ditado por dizeres de outros, desiludido com a falta que 

sofre em não poder ser (original). É claro que este é um quadro duro, mesmo porque o 

sujeito, como já falamos acima, é constituído pelo esquecimento. E, novamente, voltamos à 

questão crucial para esta compreensão, que é a de que o sujeito, através dos esquecimentos, 

é afetado pelo dizer que acredita ser seu, que lhe garanta uma autoria, um teor fundador nos 

seus dizeres. 

(...) uma forma-sujeito fragmentada abre espaço não só para os saberes de 
natureza semelhante, equivalente, isto é, para o parafrástico e o 
homogêneo, mas também cede lugar para os sentidos diferentes, 
divergentes, contraditórios, ou seja, para o polissêmico e o heterogêneo. 
Da convivência com o mesmo passa-se para a co-existência com o 
diferente e o divergente. E dessas diferenças e divergências surge uma 
formação discursiva heterogênea em seus saberes. (INDURSKY, 2000, p. 
76) 
 

Portanto, a heterogeneidade da formação discursiva e da forma-sujeito abre 

espaços para que outros saberes, de outras formações discursivas se instaurem. Partindo-se 

deste ponto em que os movimentos não são homogêneos, nem para o sujeito – que assume 

sua forma a partir de sua posição de identificação com a formação discursiva –, nem para a 

própria formação discursiva – que é atravessada pelo interdiscurso –, vemos que, então, há 

também heterogeneidade na própria formação ideológica. 

A ideologia é o movimento que caracteriza o sujeito do discurso: o sujeito 

“vive” seu assujeitamento, sem dar-se conta. O sujeito ancora-se em algo que já está posto, 

participa dos sentidos já determinados porque precisa sentir-se amparado por um mundo 

logicamente estabilizado. Voltaremos a este ponto, mas antes, faz-se necessário citar 

Althusser, que, em Aparelhos Ideológicos de Estado, articula o seguinte: 
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 (...) é preciso estar alerta para o fato de que, tanto aquele que 
escreve estas linhas como o leitor que as lê, são sujeitos, e portanto 
sujeitos ideológicos (formulação tautológica) ou seja, o autor e o leitor 
destas linhas vivem “espontaneamente” ou “naturalmente” na ideologia, 
no sentido em que dissemos que “o homem é por natureza um animal 
ideológico”. (1998, p. 94) 
 
 

O que se torna importante ressaltar neste momento é que todos os indivíduos são 

interpelados pela ideologia, e sempre o são, ou melhor, são permanentemente chamados a 

agir. Desta forma, ao ser requisitado, o indivíduo é já sujeito e responde conforme a 

formação ideológica e a formação discursiva na qual se inscreve. Segundo Indursky, 2000, 

p. 76, “Uma forma-sujeito assim dividida remete à concepção de um sujeito fragmentado 

entre as diferentes posições que sua interpretação ideológica permitir”  Portanto, podemos 

ver que a ideologia regula por “já estar sempre lá”, num senso que parece ser de todos os 

sujeitos, e pelo qual os indivíduos são continuamente interpelados.   

 

Ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de um 
lado, pela língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos 
que reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva, por um 
saber/poder/dever dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscreverem 
em formações discursivas que representam no discurso as injunções 
ideológicas. (ORLANDI, 1999, pág. 53) 

   
 
 
1.2. PUBLICIDADE: TEXTO E DISCURSO 
 
 

Na publicidade, a criação faz parte de um processo de produção de sentido que 

se origina na semiose social - processo pelo qual o sentido é construído e trocado 

socialmente. Este processo é uma parte do discurso publicitário, que abriga ainda as peças 

publicitárias, o briefing, planejamento, plano de mídia, etc – e pelos documentos, tais como 

livros, anuários de criação, revistas e jornais sobre o tema, palestras, mostras de 
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propaganda, festivais, artigos, disciplinas acadêmicas, programas de televisão, rádio, 

internet e comentários em geral. 

O texto publicitário, local onde os sentidos são materializados, é o objeto sobre 

o qual nos debruçamos para realizar a análise deste tipo discursivo. Conforme o meio e o 

veículo para o qual o texto é criado, temos particularidades significativas para explorar – 

como, por exemplo, no meio televisão, além de, digamos, a arquitetura textual ter uma 

maneira própria de ser construída, contamos com a imagem e o som; no meio rádio,  

exploramos somente o som e o silêncio; no meio impresso, imagens e palavras escritas. 

Além destas diferenças de suporte tecnológico, aqui contemplaremos o que poderemos 

chamar de a maneira como o texto, as imagens e o som são construídos para fins 

publicitários que, veremos, é o material necessário para ser analisado discursivamente. 

Orlandi (1996) trata o texto como uma unidade complexa no sentido de que é 

composta pelo que ela denomina de individualizações, ou seja, o texto é um conjunto de 

unidades individuais que, somadas, caracterizam a unidade discursiva. Estas unidades 

individuais são a representação textual das formações discursivas e, que, devido a sua 

multiplicidade (porque a FD dominante é entrecortada pelas secundárias) dão o caráter de 

heterogeneidade ao texto. Neste sentido, temos: 

O texto é heterogêneo: 

1) Quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos: imagem, 
grafia, som, etc. 

2) Quanto à natureza das linguagens: oral, escrita, científica, literária, 
narrativa, descrição, etc. 

3) Quanto às posições de sujeito. 

4) Além disso, podemos trabalhar essas diferenças em termos de 
formações discursivas (FD). Nesse caso, temos um princípio 
importante que é o de que um texto não corresponde a uma só FD, 
dada a heterogeneidade que o constitui, lembrando que toda FD é 
heterogênea em relação a si mesma (apub Courtine, 1982). 
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   Dando continuidade ao que expusemos acima, agora baseados na citação de 

Orlandi, podemos dizer que, mesmo que um texto seja o material para que analisemos as 

partes unitárias deste complexo, o que cabe ao analista do discurso é que este deve ser 

aproveitado como um viés para se chegar ao discurso, relacionando suas formações 

discursivas e as relações destas com a história e a ideologia. Portanto, a linguagem contida 

no texto é que nos indica os caminhos a percorrer para se chegar ao discurso e, deste, à 

ideologia. 
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2. DESLOCAMENTOS DE SENTIDO NA PUBLICIDADE 

 

 

 

 

 

Pela materialidade do discurso publicitário, que se pode observar a partir dos 

textos, é que se constitui o “jogo” ideológico que estamos analisando. “Jogo”, por não ser a 

ideologia algo estanque, ou exterior. Portanto, um “jogo”, na medida em que toda memória 

do sujeito é cindida pelos esquecimentos, a fim de buscar a sua autoria.  Só existe ideologia 

porque existem sujeitos que atualizam-na, através de determinadas (e não pré-

determinadas) Formações Discursivas. O trabalho da constituição de sentido é efeito que se 

produz pela autoria, tendo na base processos históricos e ideológicos, como já vimos. 

Na publicidade, portanto, não é diferente. O que está em jogo neste tipo 

discursivo pode ser tomado em termos gerais, como o exposto acima, mas, 

necessariamente, deve ser visto mais especificamente porque tem lá seus atributos 

particulares. 

Uma das características do discurso publicitário é relacionada à utilização de 

outras Formações Discursivas para falar sobre si. Ou seja, a utilização de FDs provindas da 

arte, da política, da economia, da religião, da ciência, da ficção etc. É muito comum 

depararmo-nos com anúncios de um certo produto, como por exemplo as toalhas, serem 

tratadas como verdadeiras obras de arte, que não têm somente o atributo natural de uma 

toalha (secar a pele), mas recebem características extrínsecas, ligadas às qualidades 

artísticas. Muitas vezes, a propaganda utiliza-se de imagens artísticas para, como num 
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mimetismo, relacionar o produto ao que há de melhor. Por exemplo, os sabonetes Vinólia 

lançaram uma coleção de produtos destinados a todas as estações do ano e, para compor a 

música tema dos comerciais de TV, utilizaram a obra de Vivaldi, As Quatro Estações3; e, o 

Requeijão Poços de Caldas estampou reproduções dos quadros de Anita Mafalti em seus 

copos. Portanto, nestes dois exemplos, a publicidade utilizou-se de outras ordens 

discursivas. 

O que podemos chamar isso senão de valores agregados aos produtos? O que se 

pode dizer, do ponto de vista discursivo, é que estes valores são um efeito de sentido que se 

sobrepõe à unidade discursiva, ou seja, mimetizando o valor comercial do produto em troca 

de um efeito, que podemos chamar, grosso modo, de “espiritual”, pois o valor da arte não é 

ligado à higiene (como o valor do sabonete) e nem à alimentação orgânica (requeijão). 

Neste sentido, a publicidade apropria-se de outros valores para agregá-los ao 

seu, dando um efeito de transparência, de naturalidade, como se clara e óbvia fosse a 

relação de um sabonete com uma música erudita que atravessa séculos. 

Além destes, um outro valor agregado é muito comum à publicidade, e que tem 

como objetivo o de dar maior autoridade ao que é propagado: as propagandas em forma de 

testemunhais. Basicamente, este tipo de propaganda envolve um outro potencial ao produto, 

que é a utilização de um ícone social – geralmente, um ídolo das artes, do esporte, ou um 

cientista (usualmente vestido de jaleco) que testemunha sobre o produto. Carrascoza (1999) 

aponta o testemunhal como um apelo à autoridade: 

É a utilização de citações de especialistas que dão seu testemunho 
favorável, validando assim o que está sendo afirmado.  
(...) 

                                                 
3 Le Quattro Stagioni:obra de Antonio Vivaldi (1678-1741) dividido em 4 concertos para violino e orquestra, 
simbolizando cada estação do ano (primavera, verão, outono, inverno).  
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A publicidade costuma adotar este argumento, usando dentistas, médicos, 
atletas, figuras do show business etc., para tornar mais crível e 
‘verdadeira’ a sua mensagem. (p. 43). 

 

Também, a utilização de uma personagem real ou fictícia conhecida pelo 

público, somente com o aproveitamento de sua imagem, agregam valor e, como já falamos, 

com o efeito de naturalidade e o atravessamento de outra ordem discursiva (de forma 

comparativa ou por analogia) reafirmam o discurso da própria publicidade, como segue no 

anúncio que exemplifica este ponto: 

 

 

CHAMADA: Elvis Presley. Morto há 28 anos. E ainda está vivo. 

IMAGEM: foto estilizada do cantor. 

TEXTO: Não é fácil manter uma marca viva durante tanto tempo. Precisa ter 

estratégia. A sua empresa não precisa ser a mais conhecida para participar do 
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XIX Top de Marketing da ADVB-BA. Basta ter um bom case. Se ele for 

premiado, também entra pra história. 

ANÁLISE: vimos neste anúncio a utilização da imagem de um dos maiores 

cantores de rock´n roll de todos os tempos. Conforme colocamos no referencial teórico, 

o que a publicidade fez foi utilizar-se desta imagem e, através da analogia da ADVB 

com o cantor, buscou o efeito de sentido de eternidade. Ou seja, ela como ele, não são 

perenes e podem levar o leitor (no caso, empresário) a ficar na história.    

Neste ponto em que chegamos, podemos traçar algumas considerações que 

tornar-se-ão necessárias para quando analisarmos nosso corpus. Em mídia impressa, o 

primeiro contato que o leitor tem com uma peça publicitária é o título (a chamada) e/ou a 

imagem. É neste momento que a anúncio seleciona o leitor, através de uma proposição, 

fazendo-o continuar ou abandonar a leitura.  

A abertura de toda peça publicitária é o lugar onde a proposição pode ocorrer de 

forma e característica enigmática – ou seja, aproveita-se para enunciar algo de maneira 

criativa, como por exemplo, a inversão de um ditado: “quem vê cara, vê coração”, ou como 

uma música de suspense na abertura de um comercial; também, através de ruídos sonoros 

em rádio. Esta forma chamar a atenção do leitor é basicamente um artifício que busca a 

finalização da leitura, para que, no espaço seguinte (do texto, na mídia impressa e dos 

segundos restantes na TV e rádio) consiga informá-lo sobre o objetivo de comunicação que 

quer alcançar. Um exemplo disto pode ser visto no anúncio a seguir4, que contempla o 

processo discursivo de inversão de sentido, através dos deslocamentos. 

                                                 
4 Agência Central Globo de Comunicação - CGCOM (RJ). Anunciante: Rede Globo. Produto: institucional. 
Tipo: revista. Título: Vai que é tua... 
 



 27

 

Inicialmente, deparamos-nos neste anúncio com a chamada “Vai que é tua, 

Tchaikovsky.”, que produz um sentido de enigma pelas seguintes características grafo-

textuais e discursivas: 

- a expressão em questão faz parte do repertório da formação discursiva do 

futebol; 

- esse sentido torna-se enigmático quando é deslocado para o compositor de 

música erudita – Tchaikovsky; 

- outra característica que só será aceita quando o leitor nota que houve um 

deslocamento de sentido através destes dois pontos iniciais, é o fator da 
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tipologia. Esta, com caracteres antigos (por conter serifas5), leva-nos aos 

moldes tipológicos advindos do discurso estético relativo a algo mais 

clássico; portanto, menos popular, como o futebol; 

- somente na leitura do texto é que o leitor descobre o enigma – que todas 

estas características que parecem ter deslocado o sentido, acabam por “fazer 

sentido” ao discurso publicitário (formação dominante) que, neste caso, é 

entrecortado pelo futebolístico e artístico.    

Um exemplo de contradição de sentido como processo discursivo pode ser visto 

a seguir. A parte inicial desta peça, assim como a da anterior, é a que requer muita 

criatividade em alguns tipos de anúncios porque, ao mesmo tempo em que trata do assunto 

que proferirá, o faz de forma a criar uma expectativa, uma curiosidade no leitor, como os 

exemplos a seguir6: 

 
 
 
 

                                                 
5 Fontes que possuem uma base que corta o final de cada haste das letras. N.A. 
6 Anúncio para jornal. Agência Escala (RS). Anunciante: Projeto Pescar. Campanha Institucional. Título: 
Velhinhos. 



 29

 
 

TEXTO: 
Adultos ganham a vida trabalhando. Crianças perdem. 
Ajude o Projeto Pescar a resgatar a alegria de muitas crianças e adolescentes.  
Acesse www.projetopescar.com.bre saiba como participar. 

 
 

Estes anúncios têm como característica o que fora colocado acima: a chamada, 

composta pelo nome próprio dos idosos e uma idade que não representa a faixa etária de 

cada um, causa-nos uma certa intriga, juntamente com os brinquedos infantis que 

manipulam. Somente no texto e na assinatura do anunciante é que receberemos a 

informação de que se trata de uma instituição que se mostra interessada em promover 

oportunidades para crianças em situação de vulnerabilidade social, para que não percam 

esta fase da vida sem o direito de brincar por ter que trabalhar.  

Desta forma, e tratando-se deste tipo de anúncio que visa chamar a atenção do 

leitor através de seu exórdio, podemos utilizar conceitos de Orlandi (2001) sobre questões 

relativas ao texto: 

O texto organiza (individualiza) a significação em um espaço material 
concreto. A organização do texto enquanto unidade é reflexo indireto da 
ordem do discurso, não sendo possível se passar diretamente de um para 
outro. É só a teoria que permite, a partir de indícios sobre a ordem do 
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discurso, detectar a configuração da organização das unidades do texto 
que são significativas em relação a essa ordem. (p. 66). 

                                                                                 

Conforme a citação acima, é através do conhecimento das características do 

discurso publicitário, marcadas no texto e na imagem, que podemos identificar a sua 

configuração através das marcas que representam a unidade. Por ser um texto que tem um 

lugar próprio de circulação, conseguimos identificá-lo em sua formulação – nos dois casos, 

pelas pistas que evidenciamos nessa análise preliminar.  

Assim como nos anúncios para a mídia impressa, no comercial para TV e para 

rádio, a primazia da criatividade está nos primeiros segundos, no momento em que se inicia 

a veiculação. Nesse tempo é que se tem para chamar a atenção do telespectador/ouvinte e, 

em seguida, partir para a informação que se tem que passar. 

Em relação ao discurso publicitário, como um tipo, não temos aqui a pretensão 

de interpretá-lo em sua completude, visto que nos seria impossível tal façanha. Como 

qualquer outro tipo de texto, regido por qualquer que seja o seu gênero, a impossibilidade 

de condicioná-lo a uma hermética conclusão interpretativa, mesmo que analítica, é fruto da 

falta de acesso à memória constitutiva, pois um texto se faz de outros e mais outros, numa 

cadeia infinita, partindo sempre de um já-dito. 

O sentido não está no texto, mas na relação que se mantém com quem o 
produz, com quem o lê, com outros textos (intertextualidade) e com 
outros discursos possíveis (interdiscursividade). Por isso, ao se debruçar 
sobre um arquivo textual, o analista do discurso faz um “gesto de 
interpretação”, a fim de construir um dispositivo teórico-analítico, através 
do qual faça emergir o mosaico de sentidos que caracteriza a 
heterogeneidade enunciativa. (Authier-Revuz, 1982, in Gregolin, p.100, 
101). 

Mas, de qualquer forma, o que podemos ressaltar, é que a propaganda sempre é 

feita para um grupo de indivíduos que possuem seus hábitos e costumes ligados a um perfil 

sócio-cultural, mantido por uma base econômica que propicia a sua forma de vida. Através 
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do imaginário do próprio público é que ocorre a produção de sentidos no texto da 

propaganda, e a maneira como o texto é construído, através de diversos discursos, 

provindos de variadas formações discursivas que cruzam a dominante (da publicidade), 

apresentando-se através de processos parafrásticos e polissêmicos. 

 

2.1. PARÁFRASE E POLISSEMIA NA PUBLICIDADE 

 

A paráfrase e a polissemia estão vinculadas aos processos discursivos da 

linguagem. A primeira habita o campo da memória, onde se volta ao espaço do dizer, 

resgatando o que já é sedimentado, e repetindo o sentido. Ou seja, faz parecer evidente 

(como um efeito ideológico) a retomada, materialização e circulação de certos sentidos, 

condicionando estes mesmos sentidos como a única possibilidade do dizer, apagando as 

outras.  

A polissemia condiz com a ruptura, com o equívoco, ou seja, desestabiliza o 

processo de significação, produzindo o que aqui neste trabalho tratamos como o “novo”, no 

sentido de ser diferente. Nesta questão, a polissemia instala sentidos que deslocam o 

previsível dos sentidos dominantes e quebra a certa “ordem” ideologicamente cristalizada.   

Para uma melhor compreensão, podemos fazer a relação entre polissemia-

criação e paráfrase-produtividade, conforme Orlandi: 

A “criação” em sua dimensão técnica é produtividade, reiteração de 
processos já cristalizados. Regida pelo processo parafrástico, a 
produtividade mantém o homem num retorno constante ao mesmo espaço 
dizível: produz a variedade do mesmo. Por exemplo, produzimos frases 
soltas da nossa língua, mesmo as que não conhecemos, as que não 
havíamos ouvido antes, a partir de um conjunto de regras de um número 
determinado. Já a criatividade implica na ruptura do processo de produção 
da linguagem, pelo deslocamento das regras, fazendo intervir o diferente, 
produzindo movimentos que afetam os sujeitos e os sentidos na sua 



 32

relação com a história e com a língua. Irrompem assim sentidos diferentes. 
(1999 p 37). 

 

Notamos que a produtividade está ligada à repetição, como forma de 

assentamento, de regularização do óbvio, do estável e necessário para a sobrevivência de 

uma certa “ordem”. A necessidade do repetível é, psicologicamente, um fator regularizador, 

um travamento à possível construção de uma torre de Babel, para que não se instaure o 

caos, o non sense.  

A polissemia também pode ser identificada nos anúncios a seguir. O primeiro 

anúncio é de cunho institucional, criado para comunicar os prêmios recebidos pela agência 

JWT.7 

 

  

IMAGEM: peito de uma mulher que, indicialmente, através das rugas, 

caracteriza ser idosa. E, ao mesmo tempo, na parte coberta pela blusa, notamos que os seios 

têm características juvenis. 

                                                 
7 Título: Seios. Veiculado no meio revista. 
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TEXTO: o texto traz informações sobre os prêmios recebidos pela agência, em 

forma de itens e termina com a frase: 76 anos, e daí? 

ANÁLISE: esta imagem está associada ao tempo de existência da agência JW 

Thompson por suas duas características antagônicas: 

- 1° as rugas no peito condizem com a idade física, 76 anos; 

- 2° os seios com características juvenis não representam a idade marcada 

pelas rugas do peito. 

Desta forma, temos uma imagem que representa duas possibilidades, como 

veremos em nossa análise. 

O tempo de existência para uma empresa, em nossa sociedade, é um fator 

representativo de seu sucesso. E este tempo está marcado, no anúncio, pelas rugas que 

manifestam credibilidade, respeito e tradição. Também, os seios, eretos, participam da 

imagem com um valor simbólico que representa a juventude, quase que contradizendo a 

imagem refletida pelas rugas. Com isso, podemos notar que, mesmo aos 76 anos (e 

marcada pelo tempo através das rugas), a agência ainda é jovem. A frase que fecha o 

anúncio, “76 anos, e daí?”, consegue responder às duas características da imagem: 76 anos 

com marcas do tempo na carne exposta, mas, por dentro (da blusa) ainda é jovem e ativa.  

Esta peça contempla os níveis polissêmicos e parafrásticos da linguagem da 

seguinte maneira. O nível parafrástico está no repetível, muito comum de acontecer quando 

se trata de comunicar os prêmios adquiridos por agências de publicidade. Para tanto, bastou 

apontar em forma de itens os valores representativos do sucesso alcançado, sem necessitar 

criar nada em relação a isso: os prêmios falam por si. 

Já no nível polissêmico, notamos toda a estrutura condizendo com a criação. Em 

primeiro lugar, no senso comum, o que se espera de uma agência de publicidade é que, 
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mesmo que tenha algo concreto e objetivo para comunicar, o faça de forma criativa, ainda 

mais que a peça fala justamente da agência. Neste caso, o esperado é que “santo de casa 

faça milagres”, e que a comunicação seja tão criativa, quanto a resposta a sua criatividade 

simbolizada pelos prêmios adquiridos. Por isso, o grau polissêmico tem uma 

responsabilidade ímpar e está presente no início (imagem) e final (frase interrogativa 

repleta de efeitos de sentidos). 

A conjuntura que pretendemos observar tem ainda, como elemento constitutivo, 

a intertextualidade que serve para a publicidade reafirmar o seu próprio discurso – por 

exemplo, a utilização de paráfrases, de paródias e de metáforas. Tomaremos essa noção 

segundo a acepção de Orlandi, ou seja, a relação histórica dos textos (leituras possíveis).  

 
(...) há vários fenômenos de variação que podem estar contidos na 
afirmação de que a leitura tem sua história.  

 
Por sua vez, essa afirmação resulta, entre outras coisas, em que há leituras 
previstas para um texto, embora esta previsão não seja absoluta, uma vez 
que sempre são possíveis novas leituras dele.  

 
Há vários elementos que podem determinar a previsibilidade das leituras 
de um texto. (...).  
 
1. Os sentidos têm sua história, isto é, há sedimentação de sentidos, 

segundo as condições de produção da linguagem. 
2. Um texto tem relação com outros textos (a intertextualidade). 
 
Ao afirmarmos que os sentidos têm sua história, estamos enfatizando que 
a variação tem relação com os funcionamentos distintos, ou seja, com os 
contextos de sua utilização. E ao afirmarmos que um texto tem relação 
com outros, estamos apontando para o fato de o conjunto de relações 
entre os textos mostrarem como o texto deve ser lido. (2001, p. 42) 

 
 

As diversas formações discursivas que veremos fazer parte da análise do nosso 

corpus é que nos encaminham para uma possibilidade de leitura intertextual e 

interdiscursiva, no sentido de que um dizer sempre está ligado a outro dizer, o sempre já 
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lá8, relacionado ao interdiscurso (memória histórica).  Ou seja, é através das formações 

discursivas (a dominante e as que a entrecruzam) que poderemos atingir as formações 

ideológicas.   

(...) essas relações apontam para a incompletude: porque são várias as 
linguagens possíveis, porque a linguagem se liga necessariamente ao 
silêncio, porque o sentido é uma questão aberta, porque o texto é 
multidirecional enquanto espaço simbólico. (Idem) 

  

Portanto, por ser o espaço do simbólico, o texto contempla um mosaico de 

significações, e cabe ao analista do discurso seguir o caminho da relação do texto com a 

exterioridade (memória).   

 
 

2.2. A AUTORIA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

Começaremos esta seção pela questão da autoria no discurso publicitário por 

entender que, neste, há uma característica específica que necessita ser tratada de forma 

distinta. Conforme Solange Leda Gallo (2001, p.69), a autoria “pode ser observada em dois 

níveis pela Análise do Discurso. Em ambos os níveis, a autoria tem relação com a produção 

do ‘novo’ sentido em relação ao sentido que o produz e, por essa razão, de maior unidade”. 

A função-autor (...) tem relação com a dimensão enunciativa do sujeito do 
discurso, ou seja, tem a ver com a heterogeneidade interna a uma 
formação discursiva dominante, que ganha aí seu movimento e sua 
unidade sem perder, com isso, sua dominância. (GALLO, 2000, p. 67)9 
 

Pensemos que a publicidade é uma ferramenta a serviço de uma estrutura 

institucional, ligada ao departamento de marketing das empresas. Desta forma, esta equipe 

                                                 
8 in Pêcheux Semântica e Discurso 
9 Linguagem em (Dis)curso / Universidade do Sul de Santa Catarina. V. 1, n. 1 (2000). Tubarão: Ed. Unisul, 
2001. 
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responsável, além de outras 3 partes10, responde pela parte de Promoção da empresa, 

credibilizando uma agência de propaganda a executar um pedido de trabalho ligado à 

comunicação que deseja efetuar junto ao público-alvo desejado. Para se chegar às ações 

desejáveis de comunicação, os responsáveis pelo marketing fazem, anteriormente, alguns 

estudos, seja em forma de encomenda de pesquisa, seja de outras formas, que determinam 

os caminhos que devem ser seguidos, tais como: questões ligadas à economia, à política, à 

parte legal, etc. A partir destes resultados, podem determinar quais os fatores deverão e 

quais os que não deverão ser comunicados. 

A criação publicitária cumpre duas etapas: uma ligada à parte do briefing, com 

dados concretos que contemplam o objetivo e o problema de comunicação que a empresa 

quer resolver, entre outras; e, a segunda, relativa à interpretação destes dados, que será dada 

pelos criativos sobre a melhor forma de comunicar o briefing.  

 
Esta etapa é a estratégia criativa11, ou seja, aquela que será veiculada na mídia. 

(...) no processo criativo, você trabalha com dois tipos de dados. Um diz 
respeito ao objeto do briefing (...). Ali estão as intenções do marketing de 
atender determinada expectativa identificada no mercado consumidor. Ou 
seja, num processo mais completo, a pesquisa detecta uma oportunidade, 
a engenharia de produção desenvolve o produto para atender a ela e o 
marketing define um conceito racional (a intenção: como quero ser 
percebido pelo consumidor). Cabe, então, à agência de publicidade o 
papel de tradutora e intérprete da intenção do marketing para o público-
alvo, momento em que nasce o conceito de comunicação, raiz de todas as 
peças publicitárias. O outro tipo de dado com que você vai trabalhar são 
as informações acumuladas ao longo da vida – leituras, filmes, debates, 
observações, vivências e milhões de outras, inclusive algumas recebidas 
ainda no útero de sua mãe -, que vão permitir as diversas associações 
entre os propósitos racionais do briefing e as possibilidades emocionais da 
mensagem publicitária. É isso que vai fazer a diferença. (...) Se não 
houvesse essa necessidade, tudo seria muito simples: os anunciantes 
veiculariam seus briefings e pronto. Os consumidores leriam todos eles e 
fariam suas opções baseados em critérios totalmente racionais. (VIEIRA, 
2001, p. 17, 18) 

                                                 
10 O Marketing básico é composto por 4 partes interligadas, chamadas de 4 Ps. São estas: Produto, Preço, 
Ponto-de-Venda e Promoção. A comunicação está a cargo da Promoção.  
11 vulgarmente apelidada de Copy Strategy 
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Estas questões levantadas acima fazem-nos perceber que na criação publicitária 

não há um só autor, como identificamos na arte, por exemplo. Como vimos, ela é uma 

criação coletiva, no sentido de que: 

1) não há traços de autoria individual nas peças, ou seja, no máximo, 

encontramos uma empresa que as assina através de uma logomarca, ou 

logotipo; 

2) como existe a empresa anunciante, a que assina a obra, o publicitário tem 

que se ater às informações do anunciante, refletida no briefing;  

3) o anunciante, por sua vez, atêm-se à opinião das pesquisas, responsáveis 

por coletar dados sobre os consumidores; 

4) e as pesquisas refletem o público ao qual foi destinada a buscar 

informações e tabulá-las. 

Portanto, podemos ver que a fonte de todo o discurso publicitário é o próprio 

consumidor (concebido através do leitor-virtual), também considerado parte desta autoria 

coletiva de que faz parte a empresa, os centros de pesquisa, a agência de comunicação e a 

mídia, como circuladora de informação e responsável por escoar a comunicação 

diretamente ao público-alvo. 

 Desta forma, notamos a descentralização do sujeito nas marcas de uma 

pluralidade de vozes que fazem parte de um texto publicitário, evidenciando uma polifonia 

discursiva, com a somatória de outras vozes: a referência a outros discursos ali presentes e a 

presença do leitor-virtual. Conforme nos coloca Orlandi (1996, p. 190): (...) sobre o 

domínio do autor sobre o texto, podemos acrescentar que sua relatividade vem do fato de 

que o texto tem relação com outros textos e com as condições em que se produz (...). 
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Isto posto, podemos dizer que o discurso publicitário, de autoria coletiva, é 

entrecortado por diversos feixes, ou formações discursivas, provindas de outros discursos, e 

de outras condições de produção. O que a publicidade faz é se valer de outros discursos 

para fazer valer o seu próprio discurso.  

A função-autor é a função enunciativa do sujeito, que se ocupa do fechamento 

do sentido, que garante a sua unidade, isso porque o sentido é sempre múltiplo. Portanto, 

ela não parte da unidade, ela tenta chegar à mesma, sempre enquanto efeito de sentido.  

 

2.3. A INTERTEXTUALIDADE E OS ESTEREÓTIPOS 

 

Uma das características do texto publicitário é o de utilizar-se do diálogo entre 

variados tipos de textos, provindos, portanto, de diversos outras ordens discursivas. É 

comum observar que a criação publicitária mimetiza situações e discursos de outros para 

afirmar seu próprio discurso. 

A intertextualidade na publicidade trabalha com o universo de outros dizeres, 

próprios de outros discursos: provérbios, paráfrases, paródias e citações de outros discursos 

(políticos, jurídicos, científicos, artísticos, etc), tomando para si algo já dito. 

Um exemplo de intertextualidade pode ser observado no anúncio a seguir. 
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O título deste anúncio, criado para a Jagger Audi12, é “Três Porquinhos” e o 

produto que está sendo anunciado é o Audi blindado. Neste caso, a criação publicitária 

utiliza-se da história dos Três Porquinhos que, para se esconderem do Lobo Mau, nos 

contos infantis, construíram casas de diversos materiais (palha, lenha e tijolo) a fim de 

procurar a que oferecesse mais segurança. 

Neste caso, utilizando-se do repertório das histórias infantis, o produto 

(blindado) é oferecido como o mais seguro, tanto é que até os três porquinhos escolheram-

no para se esconder. As pessoas que procuram este tipo de carro, com esta característica, 

buscam segurança, e a segurança, além da proteção natural, também está no sentido de não 

expor o usuário, de torná-lo não visível. A intertextualidade aí se faz através da imagem, 

que remete o leitor aos contos infantis, partindo-se do efeito-autor sobre o leitor-virtual, 

com o pressuposto de que este tomou contato, principalmente na fase da infância, com este 

gênero ficcional.  

                                                 
12 O primeiro Audi Center das Américas 
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Nos limites difusos e moventes em que o texto é o vestígio de 
textualizações possíveis, onde um sítio de significações permanece aberto 
a outras tantas textualizações, há ameaça da proliferação sem limite, a 
invasão selvagem do empírico no simbólico, invasão da posição sujeito 
por outras regiões de sentidos possíveis (diferentes formações discursivas 
no mesmo espaço significante), uma relação não fechada, um espaço 
simbólico em que o sujeito por sua função-autor trabalha a formulação, a 
reformulação, o horizonte possível do reconhecimento e do deslocamento 
dos limites do dizer. (ORLANDI, 2001, p. 95) 

 

Outra característica da publicidade é a utilização de estereótipos que 

representam, simbolicamente, o senso comum. Podemos conceber o estereótipo como 

sendo de origem imagética e/ou verbal. No âmbito verbal, é comum a utilização de clichês: 

por exemplo, “destino certo”, “emoções à flor da pele”, “os olhos da cara”, “novo fôlego”, 

“novinho em folha”, etc. 

Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade 
para outro alguém também de algum lugar da sociedade e isso 
faz parte da significação. Como é exposto por Pêcheux, há nos 
mecanismos de toda formação social, regras de projeção que 
estabelecem a relação entre as situações concretas e as 
representações dessas situações no interior do discurso. É o lugar 
assim compreendido, enquanto espaço de representações sociais, 
que é constitutivo da significação discursiva. (Orlandi, 1987, p. 
26) 
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Neste anúncio, podemos analisar o estereótipo verbal e não verbal. 

No não verbal, a imagem de uma senhora com características simplórias na 

indumentária, e o semblante remete-nos a um efeito de sentido de uma pessoa que, devido à 

dedicação ao trabalho, não tem nem sequer interesse em olhar para a câmera. Ao olharmos 

somente a imagem da senhora, vemos que sua estética é intencional, no sentido de que deve 

reproduzir (através da roupa, dos óculos e da postura) valores simbólicos que caracterizam 

estereotipadamente a vida (social, cultural, econômica, etária, etc) deste público.  

Já, no verbal, temos os clichês “cheia de vida”, “ganhar vida nova”. Tanto a 

primeira, como a segunda, são expressões que fazem parte do domínio do repertório de um 

público muito abrangente, visto que não são expressões de um segmento específico: 

científico, regional, médico, jurídico, etc.    
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Em Achard (1999), os implícitos proveriam de uma regularização a partir de 

remissões, das retomadas, da repetição (lexical e enunciativa) e de efeitos de paráfrase que 

se poderia levar à formação dos estereótipos. Neste caso, os estereótipos nasceriam da 

repetição em série, da paráfrase, portanto, tornado-se regulados. Mas, mesmo que a 

memória os reproduza de maneira parafrástica, não podemos esquecer que o acontecimento 

é que poderá interferir de forma a desregularizá-lo. 

(...) essa regularização discursiva, que tende assim a formar a lei da série 
do legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento 
discursivo novo, que vem perturbar a memória: a memória tende a 
absorver o acontecimento, como uma série matemática prolonga-se 
conjeturando o termo seguinte em vista do começo da série, mas o 
acontecimento discursivo , provocando interrupção, pode desmanchar 
essa ‘regularização’ e produzir retrospectivamente uma outra série sob a 
primeira, desmascarar o aparecimento de uma nova série que não estava 
constituída enquanto tal e que é assim o produto do acontecimento; o 
acontecimento, no caso, desloca e desregula os implícitos ao sistema de 
regularização anterior. (p. 49 à 57). 

Portanto, no anúncio acima, o acontecimento condiz com a oportunidade de 

uma pessoa idosa se tornar ativa na sociedade através de seu trabalho. O estereótipo 

“ganhou uma vida nova”, é referente, também, a sua situação de produtividade, já que, 

implicitamente, está o estereótipo de que a vida de uma pessoa idosa é uma vida velha13 

(não produtiva economicamente). O implícito, neste caso, é que faz parecer que antes deste 

acontecimento, a personagem era inativa e não socialmente produtiva e, através do Projeto 

Fred (a instituição anunciante), a personagem ganhou uma nova vida. 

Este traço de apagamento histórico, do divisor de águas entre antes e depois, é 

uma das características discursivas da publicidade. E o trabalho dos estereótipos é o de 

fazer transparecer natural o que, pelas vias teóricas da Análise do Discurso, é opaco e 

contraditório. 

                                                 
13 O que, na sociedade americana de consumo em massa, torna-se algo que perdeu o valor, ressalvando-se 
alguns estereótipos ainda adquiridos da cultura européia – como o vinho, as obras de arte, etc.  N.A. 
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 2.4. O ÓBVIO E O ESTRANHAMENTO ANTE O ENIGMÁTICO 

 

Para dar início a este capítulo, faremos duas perguntas preliminares14. 

1) De onde vem a estranha familiaridade que certos textos parecem evocar, como se 

estivessem sempre à espera da interpretação, reclamando leituras, expondo ao leitor 

a direção dos seus sentidos? 

2) Por onde alguns textos, ao contrário, evocam estranhezas, dispõem enigmas, 

guardando-se para certos leitores que possam restabelecer os seus trajetos de 

leitura? 

Ao tentar classificar o corpus que escolhi para esta dissertação, através das duas 

questões levantadas acima, notei que ele caberia às duas. Trato a primeira como sendo de 

uma ordem da linguagem mais opaca, ou seja, mais parafrástica; e, a segunda, provinda de 

uma forma também de nível informativo, mas que contempla o espetacular, o ficcional, a 

polissemia, o lúdico e, portanto, o caráter criativo da publicidade.  

Através das pistas que percorri sobre o mesmo, pude certificar-me de que ali 

estava uma possibilidade de falar sobre uma forma utilizada, que é própria do discurso 

publicitário15. Poderemos partir para exemplos em relação a essas duas questões, através de 

anúncios publicitários.  

1) O primeiro exemplo é um texto que tem familiaridade com o leitor. O texto 

que indica o caminho da interpretação através do “já sabido”, ante uma 

obviedade, uma clareza, no sentido de que ali está não para ser descoberto, 

mas para ser atualizado, ou melhor, constatado. É como se estivesse no lugar 
                                                 
14 in GREGOLIN, Maria do Rosário Valencis et all. Pág. 47  
15 Falar em “própria de...” não tem o intento de dizer que é somente dele, mas que é dele. Assim, esta mesma 
forma pode ser vista em outros discursos, principalmente nos ficcionais. 
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em que o leitor está. Desta forma, a construção sintática e semântica do 

mesmo, tem como dominante a forma direta. Antes de tudo, devemos deixar 

claro que o meio e o veículo pelo qual a mensagem publicitária é difundida, 

já é, naturalmente, o selecionador a priori do leitor. Assim, quando se está 

criando uma mensagem publicitária, o pré-construído é o indicador inicial de 

onde partirá a criação, a produção e a veiculação, que deve coincidir com o 

lugar do leitor virtual (lugar social e histórico). 

 
Vejamos alguns exemplos destes tipos de em anúncios publicitários. 

O primeiro anúncio é para a empresa de telefonia móvel Vivo16, criado pela 

agência Almap/BBDO. É um anúncio de página dupla que segue a seguinte ordem textual e 

imagética: no centro das duas páginas, aparece a foto da modelo Gisele Bündcher falando 

ao celular. A imagem cobre em média, 98% da parte vertical da página. Na segunda página, 

aparece a mesma modelo, em tamanho menor, fazendo careta (colocando a língua para fora 

da boca, parafraseando Einstein) para a câmera. Gisele pisa no mapa desenhado do Rio 

Grande do Sul e, aos seus pés, o guimmick17  da empresa Vivo. 

 

CHAMADA: No Rio Grande do Sul, onde Gisele nasceu, mais uma vez a Vivo 

é a operadora com a maior cobertura. 

TEXTO – PÁGINA DA DIREITA: na parte superior da página da direita, há um 

quadro que compara os números de municípios cobertos pela empresa Vivo e 

por duas empresas concorrentes, dessa forma que colocaremos abaixo: 

                                                 
16 Revista Veja, Editora Abril, edição 1.903 – ano 38 – nº18, de 04 de maio de 2005. Vide anexo. 
17 Boneco criado para servir como ícone ou símbolo de uma marca, produto, serviço ou ideologia. Mascote. 
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Número de Municípios Cobertos – Rio Grande do Sul 

VIVO Operadora T Operadora C 

333 238 214 

   

Observando o quadro, notamos que as duas operadoras concorrentes são 

denominadas através das letras T e C, recebendo um tratamento indicial. A primeira 

subseqüente, refere-se à operadora Tim; a segunda, à operadora Claro. 

ANÁLISE: este anúncio contempla a primeira pergunta que colocamos ao 

iniciar este capítulo. Ou seja, o caráter parafrástico está baseado em informações de 

mercado, apenas reproduzindo o que as pesquisas sobre o ranking de empresas de telefonia 

móvel com maior participação no Estado em questão. Neste exemplo, não há interferência 

do lúdico, do ficcional, não há a polissemia, visto que é criado para informar, de forma 

direta, sobre a liderança de mercado regional da operadora. Para que a paráfrase fique mais 

evidente, utilizam-se da figura de uma modelo que nasceu no Estado do Rio Grande do Sul. 

Esta modelo também é a número 1 no ranking mundial da moda. Portanto, mais uma vez, o 

anúncio contempla a paráfrase – a modelo número 1 usa a operadora de telefonia móvel 

número 1.  

(...) consideramos que todo o funcionamento da linguagem se assenta na 
tensão entre processos parafrásticos e processos polissêmicos. Os 
processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre 
algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa 
assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes 
formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da 
estabilização. (ORLANDI, 2001, p. 36)  
 

 
Outra característica que podemos apontar é relativa à heterogeneidade. Neste 

exemplo, notamos que há um quadro comparativo que mostra, através de números, a ordem 

que vai do primeiro ao terceiro lugar de maior municípios cobertos pelas telefonias no 
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Estado do Rio Grande do Sul. Para se obter esta ordem, fora necessário utilizar-se de 

pesquisas em relação às concorrentes T e C e seu grau de abrangência neste Estado.   

Outro exemplo de paráfrase pode ser visto a seguir, em um anúncio para a 

Walita, composto por página dupla18.  

TEXTO - PÁGINA DA ESQUERDA: na página da esquerda, encontramos 

quatro modelos de liquidificadores, como se fizessem parte de uma fotografia em um 

álbum.  

PARTE SUPERIOR DA PÁGINA DA DIREITA: na parte superior da página 

da direita, a chamada: A Walita sempre ditou tendências. E, pelo jeito, a tendência é 

continuar assim.  

PARTE CENTRAL DA PÁGINA DA DIREITA: encontramos o texto que 

argumenta a chamada, escrito entre três fotografias em que se identifica como sendo 

anúncios antigos da própria marca.  

TEXTO: Ninguém entende tanto de liquidificadores quanto a Walita. Afinal, foi 

ela que inventou o primeiro liquidificador do país: o Nêutron, em 1944. Naquela época, 

liquidificador não estava nem no dicionário, quanto mais na cozinha das pessoas. Desde 

então, a Walita não pára de inovar. É ela que sempre mostra aos brasileiros as últimas 

tendências do mercado, tanto em tecnologia como em design. Ninguém inventou tantas 

soluções que facilitam a vida dos consumidores na cozinha. Entre elas, o primeiro 

liquidificador com duas facas cruzadas, o primeiro com filtro e a jarra mais resistente do 

mercado. Ao todo, a Walita já vendeu mais de 35 milhões de liquidificadores. Agora, a 

Walita escreve o próximo capítulo dessa história. Chegou Walita Alumínio. Com 750W de 

                                                 
18 Revista Veja, Editora Abril, edição 1.903 – ano 38 – nº18, de 04 de maio de 2005. Vide Anexo. 
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potência, design arrojado, base de alumínio, filtro, jarra de vidro e inédito controle de 

velocidade eletrônico, é o liquidificador mais avançado do Brasil. 

PARTE INFERIOR DA PÁGINA DA DIREITA:  a frase, em “caixa alta” – “A 

WALITA É A PRIMEIRA E A ÚLTIMA PALAVRA EM LIQUIDIFICADORES.” 

NO CANTO DIREITO INFERIOR DA PÁGINA:  a assinatura – “Walita. A 

gente se vira por você”. 

Podemos notar na construção deste anúncio, uma das maneiras de se utilizar a 

paráfrase. Desde o início, ou seja, da chamada até a frase na parte inferior da página, a 

mensagem que é passada é a de que a empresa tem tradição. Na chamada, a asserção “A 

Walita sempre ditou tendências” nos leva a deduzir que sempre esteve presente, ou melhor, 

que fez parte da história, dos primórdios dos liquidificadores no Brasil. Em seguida, a frase 

“E, pelo jeito, a tendência é continuar assim” é, baseada na tradição que imprime na frase 

anterior, usada como uma autoridade, como que já é costume que ela (a que sempre 

apontou o caminho) prossiga com este papel de liderança nesta área. 

Depois, no texto, a empresa conta a “sua” história de maneira informacional. É 

ali que ela se auto-parafraseia, no sentido que, além de “recontar” a sua história através de 

episódios (relativos à inovação, à lançamentos, à quantidades vendidas), ilustra a página 

com antigos anúncios dos seus produtos. A paráfrase verbal recebe o reforço imagético. 

Ainda no texto, na parte final, a que está em negrito, ocorre um pulo. Um pulo 

bem calculado. Ou seja, depois de provar a sua tradição através dos tempos, de conceituar-

se como a empresa que tradicionalmente está à frente de todas, através de lançamentos em 

todos as épocas descritas, o anúncio diz ao que veio. As frases são acentuadas em negrito, 

como se destacasse o que realmente importa, o enunciado do novo lançamento da empresa, 

o Walita Alumínio e suas características técnicas.  
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A última frase “A Walita é a primeira e a última palavra em liquidificadores” é 

considerada o fechamento do anúncio, antes da assinatura (logomarca + slogan). A partir 

desta sentença final, aproveitaremos para conceituar alguns pontos fundamentais no que se 

refere ao discurso publicitário.  

Observemos o gráfico abaixo onde estão colocadas as primeiras e as últimas 

frases do anúncio. 

 

PRIMEIRA FRASE DA CHAMADA A WALITA SEMPRE DITOU TENDÊNCIAS 

SEGUNDA FRASE DA CHAMADA E, PELO JEITO, A TENDÊNCIA É 
CONTINUAR ASSIM 

  

PRIMEIRA FRASE DA FRASE FINAL A WALITA É A PRIMEIRA 

SEGUNDA FRASE DA FRASE FINAL E A ÚLTIMA PALAVRA EM 
LIQUIDIFICADORES 

 

Pode-se notar neste gráfico uma relação estreita entre o início e o final em 

relação à construção textual. De certa forma, há uma redundância do dizer, mesmo que 

seja: dita a mesma coisa, de maneira diferente. Em relação à primeira frase da chamada e a 

primeira frase da frase final, temos: “A Walita sempre ditou tendências” e “A Walita é a 

primeira”. Neste caso, o dizer certifica um lugar que a empresa quer garantir através da 

enunciação de caráter sintático. Se ela sempre ditou tendências, coloca-se no lugar de quem 

“sempre esteve lá”. Desta forma, intitula-se presente desde o passado, portanto, autoriza-se 

a fechar o anúncio com a asserção de ser a “primeira”, visto que, através da autoridade do 

dizer presente (que atesta o “ter estado no passado”) assegura-se como cativa do lugar em 

que se posicionou.  
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Em relação às outras duas frases finais (da chamada e da frase final) “E, pelo 

jeito, a tendência é continuar assim” e “é a última palavra em liquidificador”, novamente 

encontramos o caráter circular deste dizer. O fechamento autoritário de quem tem a última 

palavra sobre as tendências, portanto, as dita. Nesse dizer, paira o ar do discurso autoritário 

através da negação da palavra do outro. Vejamos mais de perto uma expressão contida na 

chamada: “pelo jeito”. Esta expressão carrega múltiplos efeitos de sentido. É comumente 

usada com um ar de “cobrança”  ou de “deboche”. Podemos encontrá-la em diversas 

formas, por exemplo: “Pelo jeito, você não conseguiu cumprir com o prometido”; “Pelo 

jeito, eles não virão”. Quais os sentidos que nos parecem mais prováveis deste “pelo jeito” 

na frase da chamada? Se, ao iniciar a frase, a Walita se coloca como a ditadora de 

tendências e, ao terminar diz-se que (pelo jeito) continuará assim, parece-nos que se utiliza 

desta expressão tão coloquial para falar do outro (dos concorrentes), como que: já que 

vocês não estão à frente, com novos lançamentos, durante todos os tempos em que 

estivemos aqui, caberá a nós (pelo jeito) ter que fazer isso novamente. Portanto, ao finalizar 

o texto, depois de se mostrar sempre presente (através do passado e do próprio presente), 

coloca-se, autoritariamente, como possuidora da primeira e da última palavra em 

liquidificadores. 

A última palavra sempre fora dada ao sujeito que tinha a autoridade maior, seja 

através do respeito moral, político, militar, religioso, familiar: a última palavra era a do pai 

perante os filhos, a última palavra era a do imperador, a do padre, a do general e etc. Neste 

nosso exemplo do anúncio, a Walita assume o papel de autoridade também através desta 

expressão. Autoridade, esta, amparada pelo fator histórico, quantificado através de tempo 

de existência.  
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Ainda sobre a expressão “a última palavra”, podemos notar que também é 

familiar a outros discursos como o jurídico, em que o juiz, no caso, é quem dá a última 

palavra. Serve também ao discurso religioso, que na figura do padre, ao findar a missa, 

profere, em termos de conselhos, a última palavra. Portanto, podemos ver que a expressão 

citada é utilizada como que relativa à autoridade – é uma paráfrase incorporada pela 

formação discursiva da publicidade, neste caso, a FD dominante. 

Podemos seguir esta análise perscrutando um caminho que está fora do dizer 

textual, ou seja, que silencia, através do não-dito, mas que pode ser apontado em termos 

discursivos. Observemos a frase-título: “A Walita sempre ditou tendências. E, pelo jeito, a 

tendência é continuar assim”. E a frase final: “A Walita é a primeira e a última palavra em 

liquidificadores”. Neste caso, o não-dito pode ser encontrado da seguinte maneira: se a 

Walita é a primeira e a última palavra que é dita sobre liquidificadores e, além disso, é dita 

de forma “ditada”, o que resta para as outras empresas concorrentes em termos de “dizer 

algo”? Desta forma, a Walita ocupa os espaços das duas extremidades, a inicial e a final. 

Quando aponta o início e o fim como sendo de seu patrimônio, como a guardiã deste 

domínio (do domínio da palavra inicial e final sobre o eletrodoméstico), ela fecha a porta 

para que outras empresas não conquistem qualquer que seja o espaço, pois não há espaço 

por onde entrar, visto que o dizer da Walita ocupa o início e o fim.  

(...) ao longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que também 
significam. 
 Na análise de discurso, há noções que encampam o não-dizer: a 
noção de interdiscurso, a de ideologia, a de formação discursiva. 
Consideramos que há sempre no dizer um não-dizer necessário. Quando 
se diz “x”, o não-dito “y” permanece como uma relação de sentido que 
informa o dizer de “x”. Isto é, uma formação discursiva pressupõe uma 
outra (...) Além disso, o que já foi dito mas já foi esquecido tem um efeito 
sobre o dizer que se atualiza em uma formulação. Em outras palavras, o 
interdiscurso determina o intradiscurso: o dizer (presentificado) se 
sustenta na memória (ausência) discursiva. (ORLANDI, 2001, p. 82, 83) 
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O não-dito, ou o que estava implícito, só é dado a um possível reconhecimento 

através do contexto e, também, como forma de complemento do dizer. Podemos relacioná-

lo ao que Eni Orlandi denomina silêncio: “O silêncio (...) não é transparente. Ele é ambíguo 

quanto as palavras, pois se produz em condições específicas que constituem seu modo de 

significar.” (2002, p. 105).  Mais à frente, a autora enumera os tipos de silêncio. 

Tomaremos um destes para argumentar sobre o silêncio percebido no exemplo dado 

anteriormente: 
(...) divisões na forma do silêncio: a) o silêncio fundador e b) a política do 
silêncio. O fundador é aquele que torna toda significação possível, e a 
política do silêncio dispõe as cisões entre o dizer e o não-dizer. A política 
do silêncio distingue por sua vez duas subdivisões: a) o constitutivo (todo 
dizer cala algum sentido necessariamente) e b) local (a censura). (ibidem, 
p.105). 
 

 Ao analisar mais profundamente o anúncio da Walita, podemos notar que, 

quando se anuncia como “a primeira e a última”, silencia outras empresas. Portanto, 

chegamos a conclusão que o silêncio que está exposto é o constitutivo, que faz parte, como 

vimos na citação acima, da política do silêncio. Ou seja, para que a empresa “dite” suas 

asserções, alguma coisa tem que silenciar. E é justamente neste processo de posicionar-se 

como a que “dita” tendências (do início ao fim), que ela ignora as outras empresas que 

fabricam o mesmo eletrodoméstico. Para finalizar sobre a questão do silêncio no exemplo 

de anúncio dado, temos em Orlandi (2002, p. 109) que o silêncio denominado de 

constitutivo é o que “funciona no nível do historicamente dizível (...)”. 

Nesse caso, não se trata mais do nível do autor mas do sujeito 
diretamente. Isto é, há sentidos que não nos são proibidos por uma 
autoridade de palavra mas que, por processos complexos de nossa relação 
ao dizível e que tocam diretamente ao como se significa a história, nós 
não chegamos a formular e nem mesmo a reconhecer. (ibidem). 

 
Na última frase do título, “E, pelo jeito, a tendência é continuar assim”, ocorre 

ainda uma outra característica que nos serve para análise: a ironia. Segundo Maingueneau 

(1997, p.99), a ironia é um gesto dirigido a um destinatário, não uma atividade lúdica, 
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desinteressada. E, mais pra frente, “(...) o recurso sistemático à ironia permite efetivamente 

resolver um problema estrutural: como dirigir-se simultaneamente, com os mesmos 

enunciados, a dois destinatários (...)  que o texto opõe?”. (ibidem, p.100).  

Ainda sobre a ironia, Gustavo Bernardo, em seu artigo O Diabo Irônico, 

escreve: 

A ironia se define pela formulação do dever ser como se já o fosse quando 
o interlocutor sabe que não o é. Ao se afirmar uma falsidade que o 
interlocutor sabe que é uma falsidade, o contexto e suas pressuposições 
desfazem a falsidade e a transformam em uma verdade -irônica. Como na 
melhor ficção, o interlocutor e o leitor sabem que se diz “metáfora” 
querendo dizer “coisa”, dentro de um jogo de faz-de-conta-que-eu-não-
sei-o-que-eu-sei que por sua vez é não apenas intelectualmente 
estimulante como epistemicamente necessário. 19  

 
A ironia, na última frase do texto, está presente na expressão “E, pelo jeito”, 

formulado como um deboche, que poderia ser traduzido brutamente em: pelo jeito, como 

nossas concorrentes não fazem nada, não lançam nada novo na nossa frente, pelo jeito, 

sempre sobra pra nós fazermos este trabalho para os consumidores. Desta forma, através 

do recurso da ironia, o texto “fala” com os leitores e com os concorrentes, trazendo à tona 

este último, como lembrança de maus profissionais, más empresas, que não se preocupam, 

(e nem se preocuparam durante todos estes anos) em proporcionar produtos inovadores 

(tecnologicamente falando) aos seus consumidores. “Pelo jeito”, pode ser traduzido 

também como “sempre nós” e, analisando a frase, acreditamos que, mesmo não contendo 

nela as reticências que na linguagem falada estão presentes, ao lê-la, podemos senti-la, pois 

faz parte de nosso repertório  popular.  

Como vimos, este anúncio parte de uma sentença inicial e se completa (mesmo 

dizer de forma diferente) na última frase. Essa maneira de terminar o anúncio é outra 

característica do discurso publicitário, que utiliza a persuasão, a forma retórica para se 

                                                 
19 http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/2568,1.shl 13/07/2005 às 20h03min 
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fundamentar. O caráter cíclico, portanto, assegura ainda mais o fechamento (portanto o 

“não aberto” à questionamentos) deste tipo de discurso.  

Aqui podemos retomar o conceito de função-autor através dos estudos de Eni 

Orlandi, em que os sujeitos diferenciam-se uns dos outros através da autoria, ou seja, que 

mesmo estando na mesma formação discursiva, o sujeito inscreve-se de maneira distinta 

quando está na função-autor: agregando o seu dizer, que deve fazer sentido, numa relação 

com a memória, a ideologia (o Outro) sem perder de vista o seu interlocutor (o outro), para 

o qual o dizer também deve fazer sentido: 

 

O que caracteriza a autoria é a produção de um gesto de interpretação, ou 
seja, na função-autor o sujeito é responsável pelo sentido do que diz, em 
outras palavras, ele é responsável por uma formulação que faz sentido. O 
modo como ele faz isso é que caracteriza sua autoria. Como naquilo que 
lhe faz sentido, ele faz sentido. Como ele interpreta o que o interpreta. 
(ORLANDI, 1998, p. 97).  
 
 

Voltando ao nosso exemplo, no anúncio abordado, a função-autor está presente 

no sentido que, de forma narrativa, constrói a história de formulações através de um mote 

ideológico: a questão de que o tempo histórico da existência da empresa é uma marca de 

credibilidade, de tradição, e de, porque não dizer, sucesso. Ou seja, vencer a barreira do 

tempo é, ideologicamente, um fator que agrega uma série de qualidades que compõem o 

implícito: respeito, competência, seriedade, profissionalismo e por aí vai. “O implícito é o 

não-dito que se define em relação ao dizer” (Orlandi, 2002, p.106). Além disso, há um 

outro implícito, provindo das formações imaginárias (o-que-eu-vou-dizer-que-ele-quer-ler), 

ou seja, relativo ao leitor virtual, que proveio do efeito leitor: tudo isso que somos é 

pensando em você (leitor/consumidor). 

Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no 
próprio ato da escrita. Em termos do que denominamos “formações 
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imaginárias” em análise de discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, 
aquele que o autor imagina (destina) para seu texto e para quem ele se 
dirige. Tanto pode ser seu “cúmplice” quanto um seu “adversário”. 
(ORLANDI, 2001, p. 9). 
 

Teoricamente, e em termos bastante gerais, podemos dizer que a produção 
da linguagem se faz na articulação de dois grandes processos: o 
parafrástico e o polissêmico. Isto é, de um lado, há um retorno constante 
a um mesmo dizer sedimentado – a paráfrase – e, de outro, há no texto 
uma tensão que aponta para o rompimento. Esta é uma manifestação da 
relação homem e mundo (natureza, a sociedade, o outro), manifestação da 
prática e do referente da linguagem. Há um conflito entre o que é 
garantido e o que tem que garantir. A polissemia é essa força na 
linguagem que desloca o mesmo, o garantindo, o sedimentado. 
(ORLANDI, 1996, p.27). 
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3. ANÁLISE 

 

3.1. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como corpus uma campanha publicitária para a RBS, que foi 

criada e veiculada em 2003 e 2004. 

 O Amor é a Melhor Herança. Cuide das Crianças foi o tema de cunho social e 

comunitário escolhido como a bandeira institucional da empresa. As ações da campanha 

contemplaram três focos: 

1) mídia, com vts de animação, jingles, spots e anúncios impressos; 

2) cobertura editorial nos veículos RBS, com notícias e reportagens sobre a infância e juventude; 

3) e ações na rede de atendimento à criança, coordenadas pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
20

 

A campanha foi composta por 14 comerciais para TV, sendo 7 deles criados e 

veiculados no ano de 2003 e os outros 7, em 2004; 8 peças para áudio (em 2003) e 4 peças 

para áudio em 2004; anúncios de jornal em páginas duplas, simples e quartos de páginas, 

linkadas ao comercial de TV e peças para download – selo da campanha, papel de parede 

para computador e dois tipos de proteção de tela, além de um adesivo da campanha, que era 

distribuído em aparições públicas dos monstrinhos. 

A campanha utilizou-se de personagens do imaginário infantil, com caráter de 

uma tipologia lúdica como: o Diabo, o Bicho-Papão, a Bruxa Malvada, a Mula-sem-Cabeça 

e o Boi-da-Cara-Preta.  

                                                 
20 http://www.clicrbs.com.br/cuidedascriancas/jsp/default.jsp?template=1822.dwt&uf=2&local=18&mnit=1 
em 20/03/2004. 
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O objetivo da criação de se utilizar estas personagens era o de fazer uma 

analogia, ou seja - mesmo elas que são tomadas como más pelas histórias infantis, não 

maltratam as crianças como os adultos (da “vida real”) maltratam.  

Podemos observar que o site21 não só dispõe links que nos apresentam as peças 

da campanha, mas, também, os seguintes itens, disponíveis para uma interação com o 

público: 

- Serviços: apresentado ao leitor da seguinte maneira. “O impacto da campanha na 

comunidade não deixa dúvidas sobre a relevância do tema. É necessário aprofundarmos nosso relacionamento com 

os setores capazes de provocar alguma alteração no quadro de violência, abuso e negligência.”
22 Neste item, 

encontramos os seguintes subitens: 

- Organizações: que tem como conteúdo as informações e os projetos das 

instituições que trabalham pela proteção da criança e do adolescente; 

-   Conselhos Tutelares: informa sobre a localização e os números de contato dos 

municípios que possuem Conselhos Tutelares, esclarecendo que são estes 

que este é o “é o lugar certo para levar todos os problemas que tenham a ver 

com os direitos das crianças e adolescentes”;23  

- Conheça o ECA: tópico disponível em formato “pdf” para download que 

contém o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- Dúvidas: este item oferece uma sessão sobre Perguntas e Respostas sobre a 

campanha. Ao todo, são nove perguntas realizadas e respondidas pela 

instituição, em conjunto com a agência de comunicação, relativas às peças 

                                                 
21 http://www.clicrbs.com.br/cuidedascriancas/jsp/ 
22 http://www.clicrbs.com.br/cuidedascriancas/jsp/ 
23 http://www.clicrbs.com.br/cuidedascriancas/jsp/default.jsp?template=1069.dwt&uf=1&local=1&mnit=5 
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gráficas da campanha, de como surgiu a idéia de utilizar a figura dos 

monstros; 

- Contato: Fale Conosco, Sugestões de Pauta, Cadastre sua Iniciativa; 

- Relatos: onde se encontra o Mural em que os leitores deixam seus relatos. 

Disponibilizar alguns serviços de assistência no site, como por exemplo, 

informações sobre as organizações que trabalham em prol da criança e do adolescente, dá 

um teor de maior responsabilidade à comunicação da RBS. De alguma forma, a instituição 

mostra que não está somente focada em comunicar que existem maus-tratos, mas que, 

através dela, ou do que objetivou comunicar, moveu outras entidades (organizações, 

conselhos tutelares) para, com isso, credibilizar mais a sua ação e lhe dar maior amplitude e 

abrangência. 

 A campanha em questão foi difundida em diversos veículos de comunicação da 

RBS – jornais, televisão e rádios. Aqui começamos a identificar o lugar onde se comunica 

como sendo um espaço institucional da propaganda: o lugar que podemos chamar de 

consentido por ser identificado como tal pelos leitores.  

Além do espaço ocupado pela mesma, que a institucionaliza, este tipo de 

campanha, que visa conceituar os valores mais abrangentes da empresa além de um produto 

ou serviço que oferece, é de responsabilidade social, com objetivo institucional. Segundo 

Ribeiro e Eustachio (2003): 

As atitudes de cunho social e de valorização do ser humano estão 
sendo assumidas – com distintos graus de intensidade – pela sociedade 
civil, em todas as partes do mundo, diante da flagrante incapacidade da 
administração pública em solucionar os sérios problemas sociais que 
todos os países enfrentam. (p. 137)  

(...) 
A crescente convivência com valores éticos, de justiça e de 

respeito ao próximo faz com que, naturalmente, o grau de tolerância das 
pessoas fique muito mais crítico com produtos e serviços de empresas que 
sejam socialmente responsáveis. 
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 É importante ressaltar que o processo de conscientização é 
potencializado pela crescente restrição econômica para as empresas que 
são “seguidoras tardias” dessas práticas. 
 O que isso significa? 
 É cada vez mais comum a inclusão de critérios de 
responsabilidade social e ambiental como parte das avaliações para o 
credenciamento em relacionamentos comerciais “business-to-business” 
mundialmente.  
 Em muitos casos, em várias partes do mundo, empresas sem a 
certificação ISSO 14000 (de responsabilidade ambiental) não podem 
sequer participar de licitações ou concorrências para a venda de seus 
produtos e serviços. (p. 138) 
 
 

Sob este aspecto, notamos que a propaganda de cunho social é uma exigência 

mercadológica, e, esta, dependente de valores comerciais, portanto, econômicos. Ou seja, a 

empresa que quer continuar usufruindo privilégios comercias (tais como licitações e 

concorrências), deve “ajudar” a sociedade em seu lado mais precisado – numa relação de 

apadrinhamento de uma causa que justifique seu valor no mercado. 

Sob esta égide, a empresa que não atuar de forma social está fora do jogo 

mercadológico. Ainda sob este aspecto, Fábio Barbosa, presidente do Banco Real ABN-

AMRO, justifica: “Não é possível ir bem quando o país vai mal” (idem, p. 137). Trocando 

em miúdos, uma empresa financeira não pode mesmo ir bem se não houver indivíduos 

capitalizados que a sustente. Esse parecer “pensar no país” nada mais é do que buscar nele, 

através da ajuda caridosa aos necessitados, o seu próprio provento. Portanto, a propaganda 

de cunho social faz parte do jogo capitalista, (em que o Estado entregou a bandeira de 

vários segmentos às empresas), mas, a forma de abordagem publicitária, que a divulga, é a 

da empresa cidadã, empresa que se preocupa com a sociedade.  

Pobreza crescente, desemprego, exclusão, violência, criminalidade, 
desespero, imobilidade social, legados de desesperança de pais para 
filhos, de geração para geração, incapacidade de intervenção do Estado na 
formulação e na orientação de políticas públicas fortes e eficazes nas 
áreas sociais e culturais, por ter cedido às corporações empresariais o 
salvo-conduto permanente da livre circulação de seus interesses focados 



 59

no lucro, na circulação do capital financeiro e na concentração da riqueza 
produzida, numa escala jamais vista. 24 

 

Ainda dentro deste aspecto, voltemo-nos aos conceitos relativos à propaganda 

de cunho promocional e institucional. 

Podemos pensar em dois tipos de propaganda: um, com uma proposição de 

vendas, que é a propaganda de marketing; e, o outro, com uma abordagem de conceitos 

mais intangíveis, subjetivos, que é a propaganda institucional. A campanha da RBS está 

focada neste segundo tipo: 

 (...) sob a ótica de sua natureza, a propaganda institucional 
assemelha-se à propaganda ideológica, política e religiosa. Existe grande 
similitude entre os objetivos (...) e sobretudo na intangibilidade dos 
termos tratados. Aliás, (uma das principais preocupações do criador de 
propaganda institucional consiste justamente em tornar tangíveis para o 
leitor (ou espectador) os temas intangíveis que lhe são confiados. 
(GRACIOSO, 1995, p. 20). 
 
 

Desta maneira, como colocado acima, podemos notar que a propaganda de 

cunho institucional visa à aceitação de uma idéia. No caso da campanha que estamos 

analisando, podemos notar que a maneira de expressar a idéia ou o tema abordado é 

elaborada sob o gênero discursivo de uma narrativa de forma direta, onde as personagens 

expressam-se em primeira pessoa do singular. Além disso, neste tipo de propaganda é 

cabível uma narrativa que se aproxima das dos contos, crônicas, poesia e fábula. Ou seja, 

de maneira mimética, apropria-se de gêneros ficcionais os operando de forma lúdica, 

embora ainda constitua como tipologia básica deste tipo de discurso o caráter autoritário. 

O caminho escolhido para a abordagem da campanha pode ser visto a seguir: 

 

                                                 
24  Carlos Vogt, A Cidade e os Muros. http://www.comciencia.br/reportagens/cidades/cid01.htm   22/08/2005 
às 12h45min                                      
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Para a criação da campanha, a RBS fez várias reuniões com sua equipe de 
trabalho e com especialistas que trabalham na área da infância e 
juventude, tanto no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina para 
descobrir o tom da abordagem do tema. Por unanimidade foi escolhida 
uma linha de comunicação com o tom agradável, leve, que utilizava 
personagens que todos conhecem e que partia de elementos do imaginário 
de todo mundo e do inconsciente coletivo. De acordo com a equipe 
criadora da campanha, o Núcleo Marcelo Pires da Paim Comunicações, 
tudo começou não com um personagem, mas sim com uma frase, foi 
quando se percebeu que os seres humanos estão sendo tão monstruosos 
com os seus filhotes, que os verdadeiros monstros, se é que eles existem, 
poderiam estar indignados com os seres humanos. Foi então que esses 
monstros indignados se transformaram nos advogados das crianças e dos 
adolescentes.25   

 

O caminho criativo escolhido para a linha de comunicação foi direcionado, a 

partir de exemplos de contos infantis, ao cunho pedagógico, tratando de educar os adultos 

malfeitores através de exemplos de personagens que, estereotipadamente, são vistos como 

maus nas histórias infantis. Desta forma, pelo caráter pedagógico, a ideologia dominante 

(como efeito ideológico elementar) estabelece-se pelos exemplos de maneiras adequadas de 

ser e, como uma cartilha moral e ética, de como os adultos devem se portar e agir. 

A partir destas colocações, o que nos interessa é dar uma continuidade ao que já 

fora dissertado no início deste trabalho: as questões sobre constituição, formulação e 

circulação do discurso, relativos ao seu processo de produção. Neste caso, o espaço 

institucional da propaganda faz parte da circulação da mesma. 

(...) a importância da instância da circulação onde os dizeres são como se 
mostram. Os trajetos dos dizeres. E isto nos interessa pois, como 
procuraremos mostrar, os “meios” não são nunca neutros. Ou seja, os 
sentidos são como se constituem, como se formulam e como circulam (em 
que meios e de que maneira: escritos em uma faixa, sussurrados como 
boato, documento, carta, música etc). (ORLANDI, 2001, p. 12) 

  

                                                 
25 
http://www.clicrbs.com.br/cuidedascriancas/jsp/default.jsp?template=1824.dwt&uf=2&local=18&mnit=6#03 
em 20/03/2004 
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Podemos ver que a circulação é tratada como o suporte físico pelo qual os 

dizeres materializam-se.26 As mídias e os veículos de comunicação são (re)conhecidos 

pelos seus sentidos construídos historicamente. Ou seja, já há um pré-construído em relação 

aos veículos de comunicação que os dizeres, ao ocuparem um espaço e materializarem-se 

nele, garantem e atualizam para si. Podemos dizer que há uma certa forma de se representar 

e de produzir um certo efeito de sentido em cada mídia, em cada veículo, em cada 

programa, em cada horário, etc. Há um efeito de autoria pronto para se produzir em cada 

caso. 

No acontecimento discursivo que, no caso, é o jornal em circulação (que 
veicula a publicidade), já há o espaço institucional da propaganda, que 
nesse espaço produz seus efeitos legítimos. Mas, há, no entanto, autoria 
perceptível no nível enunciativo, já que há uma maneira singular e inédita 
do sujeito mobilizar sentidos do discurso publicitário, ao mesmo tempo 
que conserva os velhos sentidos e se garante neles. Esses são os 
elementos que caracterizam a autoria: a singularidade e o fechamento, o 
primeiro garantido pela diferença, e o segundo pelo repetível. (GALLO, 
2000, p. 68)27 
 

 
Continuando a questão sobre a produção do discurso, pensar em sua 

constituição é partir do pressuposto de que existe um sujeito que é determinado 

ideologicamente. Ou seja, a constituição do dizer tem a ver com a memória, o interdiscurso. 

Mas, é claro que o dizer não pára somente no que já-está, no que já-continua-sendo, pois 

não haveria transformação de forma polissêmica possível somente dentro do repetível. 

Justamente porque a linguagem é viva, sujeita a transformações, é que sofre a todo o 

momento atualizações na forma do intradiscurso, ou seja, da formulação de sentidos. 

Formulamos quando nos colocamos na perspectiva do dizível.  

Teoricamente, e em termos bastante gerais, podemos dizer que a produção 
da linguagem se faz na articulação de dois grandes processos: o 

                                                 
26 Quando apontar o dizer, gostaria de que fosse tratado em sua forma verbal e não-verbal. Caso necessite, 
durante este trabalho, priorizar algum em detrimento de outro, o farei de forma esclarecedora e pontual.    
27 Linguagem em (Dis)curso. Universidade do Sul de Santa Catarina. v.1, n.1, Tubarão: Ed. Unisul, 2000. 
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parafrástico e o polissêmico. Isto é, de um lado, há um retorno constante 
a um mesmo dizer sedimentado – a paráfrase – e, de outro, há no texto 
uma tensão que aponta para o rompimento. Esta é uma manifestação da 
relação homem e mundo (natureza, a sociedade, o outro), manifestação da 
prática e do referente da linguagem. Há um conflito entre o que é 
garantido e o que tem que garantir. A polissemia é essa força na 
linguagem que desloca o mesmo, o garantindo, o sedimentado. 
(ORLANDI, 1996, p.27). 

 
A campanha que analisaremos se revela a partir das tensões entre os níveis 

parafrásticos e polissêmicos, como veremos adiante. Mas, para fundamentar melhor o 

discurso publicitário, podemos dizer que este trabalha a todo o momento com estes dois 

níveis, conforme o objetivo de comunicação ao qual está relacionado.  

Esta resposta de como foi criada a campanha para a RBS nos aponta questões 

que podemos refletir sobre as formações discursivas que contemplam o discurso em 

questão. 

O objetivo de comunicação é informar ao público o interesse do grupo RBS para 

com as questões sociais, como os maus-tratos à infância e à adolescência, partindo do 

princípio de que a empresa não só se preocupa com este aspecto da sociedade, como age, de 

forma a comunicar a existência desta perversidade.  

Este tipo de campanha é diferente de uma campanha basicamente comercial, no 

sentido de lançar produtos, ou de realizar alguma ação promocional de vendas. O que a 

difere, basicamente, é que o efeito de sentido que cria para a idéia que ela está veiculando, 

retorna para ela mesma. Ou seja, neste caso específico, quando ela aborda a questão de 

maus-tratos à infância, assume uma posição de preocupação com a sociedade e o efeito que 

isto toma é que, ao mostrar conhecimento por este fato, comunica ao leitor para que todos 

se juntem à ela nesta causa. Quando diz para cuidarmos bem das crianças, deixa 
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subentendido, na forma do não-dito, que “nós, aqui da RBS, cuidamos das crianças porque 

somos uma instituição de cunho social e queremos uma sociedade saudável”.     

Outro ponto que podemos considerar em relação a este tipo de campanha 

publicitária é que quando uma instituição aborda valores sociais na sua comunicação, seu 

objetivo é, também, fazer com que a sociedade participe do que propõe. Portanto, somente 

as peças publicitárias não resolvem esta questão. Por isso, o grupo RBS e a agência de 

comunicação Paim trabalharam com um mix de ações, além do de cunho publicitário, como 

por exemplo, a participação da assessoria de imprensa que abastece de informações sobre a 

violência à criança em cadernos do jornal, eventos ao ar livre com os monstrinhos, adesivos 

para carros, etc. Ou seja, trata-se de uma campanha diversificada. 

Para este trabalho, analisaremos a campanha publicitária através de algumas 

peças exemplares para jornal e televisão, conforme o conteúdo do referencial teórico aqui 

exposto.  

 
 
3.2. ANÁLISE DA CAMPANHA “O AMOR É A MELHOR HERANÇA. 

CUIDE DAS CRIANÇAS”. 
 

Nosso recorte se constitui a partir dos seguintes níveis: 

No primeiro nível, analisaremos as peças individualmente, ou seja, teremos um 

olhar específico, para cada peça. Poderemos dizer que, neste momento inicial, debruçar-

nos-emos sobre uma análise mais textual, advinda dos signos verbais e não-verbais que se 

constróem na materialidade da página, focando os aspectos enunciativos. 
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No segundo momento, partindo da visão mais específica cunhada na primeira 

parte, ampliaremos nosso olhar e procuraremos determinar um lugar comum às peças que 

contemplem características a partir da função-autor e da unidade discursiva.  

Não pretendemos, nos dois níveis iniciais, um rompimento do plano textual com 

o discursivo, mas, no trajeto da análise, fazer com que, satisfeita basicamente a análise 

textual, partamos, sem rupturas (sem quebrar a seqüência com a abertura de um subitem) 

para a exploração discursiva.   

E, em um terceiro nível, analisaremos a campanha em si, de forma conclusiva 

para este trabalho, através de aspectos ampliados ao âmbito social e histórico e ideológico. 

Como um exercício especulativo, estaremos debruçados nas produções textuais, 

enquanto superfície lingüística, percorrendo suas marcas, a fim de analisar os sentidos 

subjacentes aos textos – ou seja, o funcionamento do discurso em questão, criando uma 

tipologia para representá-lo. 

As peças publicitárias foram coletadas no site da RBS e serão analisadas a partir 

da data de lançamento da campanha até a última peça veiculada, conforme a lista que se 

seguirá mais à frente.  

Daremos prioridade às peças para o meio jornal e televisão, visto que o meio 

rádio foi utilizado a partir da construção sonora para a televisão e o meio de banners, do 

site, é apenas reforço ao meio TV e jornal, não caracterizando algo excepcional a ser 

analisado.  

 

3.3. ANÁLISE DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
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a). Anúncio de Lançamento 

 

 

 

  

Com este anúncio acima28, a RBS começou a veicular a campanha que se 

estendeu de junho de 2003 a julho de 2004.  

O anúncio é composto por uma chamada inicial que contém dados informativos. 

Como já vimos no referencial teórico deste trabalho, o primeiro contato que o leitor tem 

com um anúncio é a sua parte inicial, composta pela chamada e/ou imagem. No caso deste 

anúncio, os artifícios que chamam a atenção do leitor, inicialmente, são: em sentido verbal, 

a chamada “Sim, a cada 8 minutos uma criança é vítima de abuso sexual no Brasil”; e no 

sentido não-verbal, as imagens dos monstrinhos. 

                                                 
28 Vide Anexo a. Peça de lançamento ampliada. 
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A chamada, que parte de dados concretos e informativos, seleciona o leitor 

através de uma abordagem racional e que, a partir desta, constrói o texto sobre o mesmo 

tema (maus-tratos às crianças), cumprindo com a sua USP (Unique Selling Proposition), ou 

seja, contemplando uma só proposição de vendas. 

Como este é o lançamento da campanha, notamos que, em cada personagem, há 

uma legenda que traz o seu nome e uma frase que se repete: “E eu, o Fulano de Tal, é que 

sou um monstro?”. A legenda, portanto, serviu como uma forma de uma primeira 

apresentação das personagens. Podemos traduzir este aspecto de inscrição denominativa 

como um suporte visual muito utilizado em cartilhas didáticas em que são usualmente 

compostas por figuras e, abaixo ou ao lado delas existe uma lacuna para que a criança 

denomine a imagem em questão. Mas, neste caso, além de servir para designar a 

personagem, a frase “e eu, fulano de tal, é que sou um monstro?”, tem como efeito um 

questionamento que se responde. Ou seja, a partir da pergunta levantada por cada uma 

delas, a resposta está subentendida, como se dissesse “eu me pareço como um monstro, mas 

não sou um monstro porque não sou responsável pelo que foi colocado na frase inicial deste 

anúncio”. Portanto, a resposta implícita na frase de cada personagem é relativa ao 

enunciado da chamada: “... a cada 8 minutos uma criança é vítima de abuso sexual no 

Brasil”.   

(...) passamos a chamar o pré-construído: como, de fato, não ver agora, 
com base no que precede, que a imposição do ‘nome próprio’ constitui a 
forma em edição príncipe do efeito de pré-construído, que representa a 
modalidade discursiva na discrepância pela qual o indivíduo é interpelado 
em sujeito de seu discurso (aquilo por meio do qual ele diz: ‘Eu sou 
Fulano de Tal’) como ‘sempre-já’ sendo sujeito, isto é, a modalidade 
discursiva sob cujo domínio ele é produzido como causa de si, com seu 
mundo, seus objetos e seus sujeitos, mantendo a evidência de seus 
sentidos? (PÊCHEUX, 1988, P. 264). 
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Neste anúncio em que os monstrinhos apresentam-se através de seus nomes 

próprios, o que ocorre é o efeito de sentido que eles carregam, na situação (sempre-já-lá) 

apresentada nos contos de fadas. Veremos que esse efeito de sentido, advindo do pré-

construído, cairá por terra quando o leitor tomar contato com o texto do anúncio, que 

acabará por consolidar o ato de deslocamento de sentido desta campanha, através da 

inversão, da contradição, da polissemia (cambiada com a paráfrase), dos implícitos, das 

formações discursivas e da intertextualidade. Os deslocamentos causam um efeito de 

enigma a partir da estabilização, das “coisas a saber” (memória). Ou seja, só é possível 

desestabilizar partindo do que já está posto, portanto, estes deslocamentos partem da 

transgressão das fórmulas fixas.   

Podemos começar a análise através de um implícito: partindo do princípio de 

que a resposta (através das perguntas) das personagens é relativa à informação contida na 

chamada do anúncio, “alguém” é “culpado” por abusar sexualmente de crianças num 

período de 8 minutos, e este “alguém” não é a personagem. 

O implícito, que é relativo aos adultos que maltratam as crianças, está na 

chamada e nas legendas e imagens dos monstrinhos, e será anunciado no texto informativo 

do anúncio. É neste texto o lugar em que há a resposta de quem são os responsáveis pelos 

maus-tratos às crianças. Neste espaço entre a chamada, as imagens dos monstrinhos e suas 

legendas é que se forma o deslizamento de sentido, da forma como veremos a seguir. 

Quando tomamos o primeiro contato com o anúncio, o que se lê inicialmente é a 

chamada e o que se vê são as imagens. Desta forma, num primeiro momento, as 

informações que surgem são colocadas para que se pense que os monstrinhos é que estão 

respondendo pelos números de violência às crianças. A partir da leitura das legendas, o 

deslizamento de sentido começa a operar de outra forma: se não são as personagens que, 
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indicativamente, maltratam as crianças, devemos ler o texto para buscar a resposta. Este 

deslizamento de sentido pode ser considerado como uma quebra de paradigma que, ao 

“desconstruir” a idéia imaginária do mau, que acompanha a humanidade através destes 

estereótipos, designa as personagens a função de “juízes”, condenando os “homens” ao 

papel de “monstros” pelos atos de violência e maldade que exercem. 

Em relação à quebra de paradigmas, quando da transformação dos monstros 

maus em bons, podemos apontar Barthes, quando em seu O Prazer do Texto, remete-se à 

uma abordagem teórica sobre a redistribuição da linguagem, da seguinte maneira: 

Como diz a teoria do texto: a linguagem é redistribuída. Ora, essa 
redistribuição se faz sempre por corte. Duas margens são traçadas: uma 
margem sensata, conforme, plagiaria (trata-se de copiar a língua em seu 
estado canônico, tal como foi fixada pela escola, pelo uso correto, pela 
literatura, pela cultura), e uma outra margem, móvel, vazia (apta a tomar 
não importa quais contornos) que nunca é mais do que o lugar de seu 
efeito (...). (p. 11, 12). 
 

Se pensarmos sobre estes aspectos dissertados por Barthes sobre o anúncio que 

estamos analisando, podemos dizer que há o repetível, o parafrástico (tratado na citação 

como a margem plagiária) e há a outra margem, a que, através do deslizamento do sentido 

assentado através das narrativas históricas dos contos de fadas, rompe com o molde 

ideológico através da rebeldia, da não aceitação, do avesso do que sempre foi considerado 

mau. Entre uma margem e outra, a força da desconstrução da ideologia através da narrativa 

verbal e não-verbal, satisfazem o conceito de que esta campanha publicitária produz um 

efeito de sentido que é caracterizado pela inversão de papéis, o que significa dizer que 

procura estabelecer um novo papel (inverso) aos monstros que foram, ideologicamente, 

construídos e sustentados pela história no imaginário universal.  

No momento em que o texto esclarece que quem maltrata as crianças são os 

adultos, e mais, os adultos que estão mais próximos a elas, parece que todo o imaginário 
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dos monstros maus, que foi criado através da história nos contos infantis, cai por terra. 

Neste momento, surge uma característica primordial da publicidade: o apagamento 

histórico, ou seja, tudo o que fora contado, tudo o que fez parte da memória e do 

imaginário, é substituído pelo processo de uma nova colocação, um novo lugar. O 

resquício, talvez, desta maneira de construir uma formação imaginária, é relativo a questão 

primordial: nem os que eram tomados como maus são capazes de fazer tamanho mau às 

crianças; e, mais: o tipo de maldade colocada no anúncio (violência sexual) é tão 

inconcebível, que faz com que os próprios monstros saiam das histórias que os colocavam 

como assustadores, para defender as crianças humanas. 

Repetição e deslocamento. Paráfrase e metáfora. Às margens do texto, 
textos fantasmas diluem as bordas da textualização, seus limites. Desse 
ponto de vista, um mesmo texto, imaginado, volta sempre, fazendo seu 
retorno em várias retomadas por um sujeito autor que trabalha diferentes 
formulações (versões) em uma história inacabada das diferentes 
textualizações possíveis. (ORLANDI, 2001, p. 96) 
 

A característica de inversão de sentido deste anúncio, através da inversão dos 

papéis dos monstrinhos maus em monstrinhos bons, é o que nos interessa em um nível 

discursivo. O acontecimento inédito desta nova maneira de abordar os monstros, traduz-se 

de forma a exercer o efeito de naturalidade, de transparência e de clareza.  

 
(...) O “simulacro” seria, pois, a expressão contemporânea mais 

acabada da ideologia: nele, todas as mediações são dissolvidas e o dado é 
apresentado como imediato. 

No caso da informação midiática, é justamente isso o que ocorre: 
os dados sobre um determinado fenômeno são transmitidos, 
desvinculados do contexto ou processo que o produziu, de forma 
absolutamente fragmentária, numa linguagem cada vez mais sintética e 
num espaço de tempo cada vez mais diminuto. Como resultado disso tem-
se, (...) nesse aspecto, a veiculação de uma forma de linguagem que é, de 
fato, “neutralizadora do sentido e do significado” (...). (SEVERIANO, 
1999, p. 233). 

 
 

Em relação às legendas inscritas do lado das imagens dos monstrinhos, podemos 

dizer que elas podem ser consideradas, pela AD, uma questão como que relativa à 
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antecipação. Neste caso, o sujeito determinado pela função-autor, antecipa para o leitor-

virtual (constituído no próprio ato da escrita) que o tratamento da personalidade histórica 

dos monstrinhos não será o que sempre fora visto em suas histórias.  

 
... segundo o mecanismo de antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 
experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor 
“ouve” suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao 
sentido que suas palavras produzem. Esse mecanismo regula a 
argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, 
segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte. (ORLANDI, 2001, 
p. 39). 
 
 

É neste momento que, através das legendas, que negam ser os monstrinhos os 

protagonistas da maldade inscrita na chamada, inicia o processo de re-personalização dos 

monstros das histórias infantis. Durante um ano, este será o conteúdo do discurso destes 

seres, que deixam de ser míticos para virarem justiceiros midiáticos, e servirem de 

exemplos (não mais exemplos maus) de bondade para a sociedade.     

A seguir, abaixo da imagem, segue o texto explicativo: 

TEXTO: São 65.700 casos de violência por ano. E, infelizmente, a maioria 

destes casos acorre dentro de casa: é violência doméstica. Números difíceis de aceitar? 

Pois são mais difíceis do que você imagina. A cada 8 horas uma criança é vítima de abuso 

sexual no Rio Grande do Sul. 90% destes casos são praticados por pessoas que as crianças 

confiam a amam. Todo mundo sabe: crianças procuram a família quando estão em perigo. 

Mas quando a família faz parte do perigo as crianças contam com quem? Conosco. Com 

você. Com todos nós. É por isso que a RBS está começando hoje uma campanha contra a 

violência em crianças e adolescentes. Todos nós precisamos cuidar de quem não pode se 

cuidar sozinho. Todos nós temos que transformar o País em uma terra de crianças com 

uma vida no mínimo digna. E, se possível, feliz. 
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O texto argumentativo inicia com um número que registra a quantidade de casos 

de violência por ano. Este tipo de abordagem indicativa, através de um percentual, tem 

como característica um elemento que vai além do teor informativo e, que, está presente 

basicamente ao discurso autoritário. Podemos traduzir este tipo de informação com duas 

expressões populares, como: “contra fatos não há argumentos” e/ou “os números não 

mentem, jamais”. Conforme Orlandi (2001): 

Discurso autoritário: aquele em que a polissemia é contida, o referente 
está apagado pela relação de linguagem que se estabelece e o locutor se 
coloca como agente exclusivo, apagando também sua relação com o 
interlocutor. (p. 86) 
 

Podemos também notar o grau de autoritarismo deste discurso quando 

observamos que o texto é todo trabalhado de forma a colocar uma informação e questionar 

o leitor sobre o que fora colocado e, em seguida, responder a questão levantada. Vimos isso 

como uma forma autoritária “disfarçada” porque, ao questionar o leitor sobre algo, em 

seguida o texto já responde o que questionou. Desta forma, o trabalho realizado através do 

uso dos questionamentos não é um trabalho democrático, em que serve para se pensar e se 

responder – é meramente uma maneira que encontrou de passar as informações que 

pretendia. Abaixo, tentamos representar graficamente estes elementos constitutivos do 

texto. 

 

 

ENUNCIADOS 

 
DADOS 
INFORMATIVOS 

 
QUESTIONAMENTOS 
AO LEITOR 

 

RESPOSTA 

1° São 65.700 casos de 
violência por ano. E, 
infelizmente, a 
maioria destes casos 
acorre dentro de 
casa: é violência 

Números difíceis de 
aceitar? 

Pois são mais 
difíceis do que você 
imagina. 
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doméstica. 
2° A cada 8 horas uma 

criança é vítima de 
abuso sexual no Rio 
Grande do Sul. 90% 
destes casos são 
praticados por 
pessoas que as 
crianças confiam a 
amam. 

 Todo mundo sabe: 
crianças procuram a 
família quando estão 
em perigo. 

3°  Mas quando a família faz 
parte do perigo as 
crianças contam com 
quem? 

Conosco. Com você. 
Com todos nós. 

4° É por isso que a RBS 
está começando hoje 
uma campanha contra 
a violência em 
crianças e 
adolescentes. 

 Todos nós 
precisamos cuidar de 
quem não pode se 
cuidar sozinho. 
Todos nós temos que 
transformar o País 
em uma terra de 
crianças com uma 
vida no mínimo 
digna. E, se possível, 
feliz. 
 

 

Analisando este quadro, podemos notar que o leitor é questionado nos 

enunciados 1 em “Números difíceis de aceitar?” e no enunciado 3 em “Mas quando a 

família faz parte do perigo as crianças contam com quem?”. Isso significa que, a partir de 

uma informação dada, logo surge um lugar para o questionamento ao leitor e, em seguida, a 

resposta a esse questionamento. Isto caracteriza um lugar em que “parece” ser permitida a 

interação do leitor com o enunciador, “parece” porque o espaço midiático a que o anúncio 

está submetido não fornece um local para respostas. Esta é uma característica da função 

fática da linguagem publicitária, que tem como característica provocar o leitor através de 

fórmulas próprias, tais como estas que fazem parecer um diálogo através de perguntas 
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colocadas no texto.   Portanto, esses questionamentos servem apenas como um dispositivo 

que simulam uma pseudo-iteratividade com o leitor, fazendo-o sentir-se mais participativo, 

aparentando, ilusoriamente, um diálogo.  

É importante analisar também, que nos enunciados 2 e 4, onde não há sentenças 

interrogativas (que hipoteticamente simulam que há um diálogo com o leitor), a resposta 

final começa com os seguintes sujeitos frasais: “Todo mundo” e “Todos nós”. Os artigos 

indefinidos “todo” e “todos” carregam um forte sentido de adesão dos sujeitos, mesmo que 

estes sejam determinados (mundo e nós). Se analisarmos estes enunciados sobre a teoria 

das premissas e sua conclusão, o sentido que se chega é: se “todo mundo sabe” e eu faço 

parte do mundo, logo, eu tenho que saber. E, em relação ao sujeito que abre o quarto 

enunciado (“todos nós precisamos cuidar; todos nós temos que transformar”), podemos 

notar que o autor já inclui o leitor, diretamente, em uma situação que não requer nem um 

esforço para tentar aderi-lo a uma ação (porque acima o colocou numa situação que engloba 

“todo mundo”) – ele já é posto, como resultado do efeito-leitor construído pelo sujeito-

autor como que comprometido e, portanto, impelido a tomar uma atitude. Como o texto 

publicitário busca como resultado uma ação do leitor, necessita que, além de ser construído 

com bases em apresentar as qualidades e os benefícios deste serviço, procure indicar uma 

maneira de fundamentar a ação. No caso deste anúncio (e de todos os que virão), o número 

0800 é o indicador do local onde se pode buscar auxílio, ajuda e fazer denúncias relativas 

ao problema narrado.    

 

Comercial de Lançamento: 
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O comercial de lançamento da campanha é a representação do anúncio de jornal 

(ou vice-versa) composto por diversos quadros em que cada personagem se apresenta 

cantando uma parte de um jingle29 que possui a seguinte letra: 

Maltratar as criancinhas 
É coisa que não se faz 
Mesmo sendo o Diabo 
Disto nem eu sou capaz 
Malvadeza com crianças 
Não, não 
Isso só pode ser coisa 
Do tal do Bicho-Papão 
Peraí, vai devagar 
Cuido bem dos meus papõezinhos 
Criança maltratada 
É coisa da Bruxa-Malvada 
Que calúnia 
Minhas bruxinhas trato bem 
É assim, nunca se esqueça 
Isso só pode ser coisa 
Da Mula-sem-Cabeça 
Que mentira deslavada 
Minhas mulinhas-sem-cabeça 
Sempre foram bem tratadas 
Ai de quem se intrometa 
Quem assusta as criancinhas 
É o Boi-da-Cara-Preta 
Não admito que falem 
Que eu maltrato meus boizinhos 
Eu sempre dei a eles 
Muito amor e carinho 
Não seja um monstro 
Por isso, vamos cantar 
O amor é a melhor herança 
Cuide das crianças 
O AMOR É A MELHOR HERANÇA. CUIDE DAS CRIANÇAS. 
CAMPANHA RBS. 

 

O jingle é uma pequena peça musical cantada e que pode ser composta em 

diversos estilos e gêneros musicais. Neste comercial, esta pequena canção está próxima às 

                                                 
29 Forma musical própria da publicidade, com letra. Geralmente composta para a duração de 1 minuto, 
eventualmente, com redução para 30 segundos. 
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características da ópera, em que cada protagonista canta a sua parte e, após o término da 

apresentação da última personagem, todos cantam juntos, como um grand finale. Abaixo, 

as indicações de cada parte e da personagem que a canta: 

DIABO Maltratar as criancinhas 
É coisa que não se faz 
Mesmo sendo o Diabo 
Disto nem eu sou capaz 
Malvadeza com crianças 
Não, não 
Isso só pode ser coisa 
Do tal do Bicho-Papão 

BICHO-PAPÃO Peraí, vai devagar 
Cuido bem dos meus papõezinhos 
Criança maltratada 
É coisa da Bruxa-Malvada 
 

BRUXA-MALVADA Que calúnia 
Minhas bruxinhas trato bem 
É assim, nunca se esqueça 
Isso só pode ser coisa 
Da Mula-sem-Cabeça 
 

MULA-SEM-CABEÇA Que mentira deslavada 
Minhas mulinhas-sem-cabeça 
Sempre foram bem tratadas 
Ai de quem se intrometa 
Quem assusta as criancinhas 
É o Boi-da-Cara-Preta 
 

BOI-DA-CARA-PRETA Não admito que falem 
Que eu maltrato meus boizinhos 
Eu sempre dei a eles 
Muito amor e carinho 

TODOS Não seja um monstro 
Por isso, vamos cantar 
O amor é a melhor herança 
Cuide da criança 
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ASSINATURA LOCUTOR EM OFF O AMOR É A MELHOR HERANÇA. CUIDE 
DAS CRIANÇAS. 
CAMPANHA RBS. 
 

 

No caso de assimilação de uma mensagem, a música é um artifício que permite 

um resultado satisfatório, especificamente no caso de tratar-se da infância (que mesmo os 

adultos têm conhecimento por tê-la vivido), onde as práticas educativas utilizam-na para o 

desenvolvimento psicomotor das crianças.  

Estas partes em que impera uma personagem diferente serve para que a própria 

se apresente, inaugurando, através de sua identificação verbal e não-verbal a história que 

será contada em etapas durante praticamente um ano em que a campanha estará no ar. 

O texto é composto de enunciados e narrado em primeira pessoa pelas cinco 

personagens presentes na narrativa que, basicamente, dizem que elas não são más, que 

quem são más são as outras. E, assim, as outras, cada qual na sua vez, argumentam através 

de uma narrativa que expressa suas boas ações, que ela não é má, que quem é má é a 

próxima (que ela mesma cita).  

Em termos não-verbais, as imagens que representam as personagens são 

relativas aos desenhos feitos à mão, como que indicativo de desenho infantil, imitando 

lápis-de-cor sobre papel. Cada quadro de cada personagem é apresentado com a 

predominância de duas cores – uma para o cenário e a outra para o protagonista: 

O primeiro enunciado inicia com o verbo no infinitivo “maltratar”, antes mesmo 

do sujeito enunciador (o Diabo) tomar para si a questão que será narrada em seguida. O 

verbo no infinitivo é tomado de forma genérica, como um mandamento (não roubar, não 
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matar, etc), e que serve para direcionar a narrativa para o assunto que será tratado. Após 

esta abertura, o Diabo assume para si a questão indicada no início dizendo que ele não 

comete este tipo de ato, mesmo sendo considerado mau nos contos infantis e, quem deve 

fazer isso é o Bicho-Papão. A partir daí, cada personagem citada como má pela personagem 

antecedente, argumenta de alguma forma que, pelo contrário, trata bem dos seus filhotes e 

segue apontando que a maldade está na próxima personagem citada. No final, todos as 

personagens cantam juntas, em uníssono: “por isso, vamos cantar, o amor é a melhor 

herança, cuide da criança”. 

No final, há o slogan seguido da assinatura da empresa, dita pela voz em off do 

locutor “O amor é a melhor herança. Cuide das crianças. Campanha RBS”. 

A partir deste primeiro exemplar da campanha, notamos que houve um 

deslocamento de sentido, através da inversão dos papéis dos monstros, retirados das 

histórias infantis. Neste primeiro momento, em que a campanha é apresentada ao leitor, a 

inversão dos papéis garante o caráter enigmático, através deste simulacro inicialmente 

instaurado nesta apresentação. 

Embora múltipla em seus meios, a televisão – como outros instrumentos 
da mídia – produz uma homogeneização de seus fins. Isto mostra a 
diferença entre produtividade e criatividade: no processo criativo, no que 
diz respeito à linguagem, há um investimento no mesmo mas que desloca, 
desliza, trabalhando o diferente, a ruptura; no processo produtivo, ao 
contrário, não se trata de produzir a ruptura mas a quantidade, a reiteração 
do mesmo produzindo a ilusão do diferente, o variado. Pelo processo 
produtivo, o que temos é a variedade do mesmo em série. Não se sai do 
mesmo espaço dizível, se explora a sua variedade, as suas múltiplas 
formas de a-presentar-se. (ORLANDI, 2001, p. 179, 180). 
 

  Desta forma, consideraremos que tanto os comerciais de televisão e os 

anúncios para jornal desta campanha publicitária trabalham com o processo criativo no que 

tange à linguagem, no sentido de inversão dos papéis dos monstrinhos; e com o processo 
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produtivo, relativo a variedade do mesmo, que se reproduz em séries de outros comerciais e 

anúncios sobre o mesmo tema. 

Como servem para dar continuidade à peça de lançamento, a inversão dos 

papéis dos monstros já é (re)conhecida pelo leitor. Assim, podemos dizer que buscam 

reforçar a peça inicial, e que o efeito de sentido do “novo”, do “enigmático” desdobrar-se-á 

através das novas situações protagonizadas pelos monstrinhos, como veremos a seguir. 

 

b). Anúncio Bicho-Papão 

A partir do lançamento da campanha, as peças que se seguem são 

protagonizadas por cada um dos monstrinhos individualmente.  

A primeira delas, é a que aparece o Bicho-Papão, na cozinha de sua casa. Tanto 

no comercial, quanto no anúncio, este é o ambiente que está inserido, como no comercial de 

lançamento.  
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CHAMADA: Sim, tem pai que amarra os filhos em casa. E eu, o Bicho-Papão, 

que sou um monstro? 

IMAGEM: No anúncio, aparece o Bicho-Papão na cozinha, como se estivesse 

falando o texto, com cara de desagrado e mãos para baixo, encostando no chão, como que 

cansado. 

TEXTO: No Brasil, a agressão sexual afeta 15% dos 65% milhões de jovens 

com menos de 18 anos. São 9,7 milhões de casos por ano. Infelizmente, a maioria destes 

casos ocorre dentro de casa: é violência doméstica. Você sabe: as crianças procuram a 

família quando estão em perigo. Mas, quando a família é o perigo, as crianças contam com 

quem? Conosco. Com você. Com todos nós. Está mais do que na hora de cuidar das 

crianças. Não podemos transformar atos monstruosos em rotina. 

  

ANÁLISE DO ANÚNCIO: 

A chamada é muito parecida com aquela do lançamento, ou seja: inicia com 

advérbio “sim” e segue com um dado informativo. Neste caso, a informação que é passada 

é a de que “têm pais que amarram o filho em casa”. Logo em seguida, conclui a chamada 

com a pergunta: “E eu, o Bicho-Papão, que sou um monstro?”, parafraseando, também aí, o 

anúncio de lançamento.  

Podemos pensar um pouco na razão da paráfrase no segundo anúncio da 

campanha, como um motivo de reforço à memorização do que já fora dito. Mas, não só no 

artifício textual é que encontramos a paráfrase. Como já vimos, o ambiente em que o 

protagonista está inserido (na cozinha) também é parafrástico – os objetos e as cores se 

mantêm para que aja um elo com o comercial de lançamento na TV. Contudo, vemos a 

importância de se voltar ao lugar de onde o protagonista já falou para enredar melhor as 



 80

peças da campanha – lugar do verbal, no caso o textual; e lugar do não-verbal, no ambiente 

em que aparece e na utilização das mesmas cores e traços. Portanto, há o retorno ao mesmo 

dizer que foi inaugurado na peça de lançamento – retorno este, necessário à estabilização e, 

por conseguinte, ao (re)conhecimento por parte do leitor. 

 Este anúncio do Bicho-Papão segue o mesmo modelo textual do de lançamento, 

nos seguintes pontos: 

- a chamada é informativa, embora no de lançamento ela possua dados 

estatísticos, neste, inaugura uma informação não quantitativa, mas qualitativa, 

no sentido de que argumenta sobre a forma e o local em que o adulto (no caso, o 

pai) maltrata as crianças (no caso, os filhos).  

- a imagem é protagonizada pelo Bicho-Papão, que está na cozinha de sua casa. 

Neste anúncio, ele aparece um pouco diferente do de lançamento, como o 

semblante mais cansado, com as costas arqueadas, como se estivesse, ao mesmo 

tempo, cansado de repetir a mesma coisa e raivoso porque “parece” que só ele, 

que é considerado mau, vê que violência contra as crianças e jovens “não tá com 

nada”.  

- a parte do texto é muito parecida com a do anúncio de lançamento. Abre com 

dados quantitativos: No Brasil, a agressão sexual afeta 15% dos 65% milhões 

de jovens com menos de 18 anos. São 9,7 milhões de casos por ano.   

Segue como no anúncio anterior, indicando que a violência acontece dentro da 

própria casa: Infelizmente, a maioria destes casos ocorre dentro de casa: é 

violência doméstica.  
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Continua com o mesmo argumento do anúncio inicial: Você sabe: as crianças 

procuram a família quando estão em perigo. Mas, quando a família é o perigo, 

as crianças contam com quem? Conosco. Com você. Com todos nós. 

 
Talvez, a parte inaugural deste texto esteja na enunciação que se segue, e que 

difere do anúncio de lançamento: Está mais do que na hora de cuidar das crianças. Não 

podemos transformar atos monstruosos em rotina. A expressão “está mais do que na hora” 

pode ser analisada através do efeito de sentido que se buscou. Esta expressão provém de 

uma cobrança paterna em relação aos filhos que estão crescendo e deixando de ser crianças, 

como por exemplo: “está na hora de você crescer”, “está na hora de você virar 

homem/mulher”. Ou seja, “você não deve mais se portar com irresponsabilidade perante os 

fatos que lhe são apresentados”. 

 
A expressão em questão é conhecida por todos os adultos, portanto, indivíduos 

já viveram as fases etárias anteriores. Desta forma, o sujeito, na sua função-autor, utiliza-se 

de uma expressão já conhecida por seu leitor-virtual, apelando a ele, de forma direta, “Está 

mais do que na hora de cuidar das crianças. Não podemos transformar atos monstruosos 

em rotina”. 

 
 
 

c). Anúncio Boi-da-Cara-Preta 
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CHAMADA: Sim, tem pai que bebe e bate nos filhos. E eu, o Boi-da-Cara-

Preta, que sou um monstro? 

IMAGEM: A imagem deste anúncio é a do Boi-da-Cara-Preta sentado numa 

poltrona, na sala de sua casa. A sala é toda em cor magenta e o Boi, em cinza, conforme já 

fora apresentado na campanha de lançamento. 

TEXTO: Infelizmente, alguns adultos bebem pra esquecer os seus problemas. E, 

infelizmente, ao beberem, esquecem que são bons pais. Um dos maiores motivos da 

violência contra a criança é o alcoolismo dos pais. Quem bebe deve se conscientizar da 

alteração do seu comportamento. Mas é fundamental que todos nós ajudemos as crianças 

que sofrem com pais violentos. Se um pai está fora de si, alguém precisa interceder pelos 
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filhos. Pode ser a mãe, os avós, os padrinhos, os amigos, os vizinhos, a professora. Ou, em 

último caso, o Conselho Tutelar de sua região.  

 

ANÁLISE DO ANÚNCIO: Este anúncio, diferente dos demais que analisamos 

até agora, não abre com dados quantitativos, baseados em estatísticas sobre a violência 

contra as crianças e adolescentes no Brasil. O que nos traz, logo de início, é relativo a uma 

situação que favorece as agressões das crianças pelos adultos: o alcoolismo do qual sofre 

um ente adulto da família (aqui, no caso, na figura paterna) e que acaba gerando agressões 

físicas aos filhos. 

A abertura do texto, mais especificamente nas duas primeiras frases, sugere uma 

cena enunciativa genérica, que dá continuidade à chamada. Após essa generalização sobre o 

malefício da bebida, associado a questão de violência contra os filhos, a ordenação textual 

segue, exatamente, conforme a dos anúncios já analisados, e parte para uma aproximação 

maior com o leitor, responsabilizando-o pela ajuda que “deve” providenciar quando ciente 

da maldade anunciada anteriormente. Mas é fundamental que todos nós ajudemos as 

crianças que sofrem com pais violentos. Se um pai está fora de si, alguém precisa 

interceder pelos filhos. Pode ser a mãe, os avós, os padrinhos, os amigos, os vizinhos, a 

professora. Ou, em último caso, o Conselho Tutelar de sua região.  

  O enunciado final deste anúncio atenta para uma situação nova em relação aos 

outros: o surgimento de uma instituição (Conselho Tutelar) que é apresentada como 

moralmente legal e que deve ser acionada como um suporte jurídico para resolver (“em 

último caso”- como uma escala argumentativa hierárquica) as questões que, a mãe, os avós, 

os padrinhos, os amigos, a professora não conseguiram solucionar.    

“Ou, em último caso, o Conselho Tutelar de sua região”. 
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Lagazzi (1988) estudou a questão do juridismo, que pode ser traduzida como o 

modo de inscrição do sujeito-de-direito que atua nas questões cotidianas, de forma 

interpessoal, quando se utiliza direitos e deveres comuns à sociedade, às responsabilidades 

de todos, através de cobranças e justificativas. Desta forma, disserta: 

 
Não só a hierarquia de autoridade nas relações entre as pessoas, mas 
também as opiniões e crenças, as regras e padrões de comportamento 
socialmente estabelecidos, baseados no senso comum, possibilitam a 
atribuição de direitos e deveres, responsabilidades, cobranças e 
justificativas, instaurando um juridismo no cotidiano das relações 
interpessoais. Enquanto ‘intertextualidade da instância jurídica, do 
Direito’, o juridismo se coloca no nível do não-dito, do implícito. Isso 
significa que se mantém uma certa mobilidade (flexibilidade) entre 
direitos e deveres, responsabilidades, cobranças e justificativas no 
cotidiano. (p. 46) 
(...) 
A implicitação é o ponto de sustentação da ordem cotidiana, porque é por 
onde o simbólico se mantém. A explicitação traz para a ordem do 
racional, que permite a refutação direta. Opiniões e crenças, usos e 
costumes, não são edificados sobre razões, mas são símbolos que 
mistificam, interferindo no distanciamento crítico do sujeito e permitindo 
a legitimação de um poder. (p. 47)  
 
 

Vemos que o grupo RBS, através do anúncio antes aqui analisado, utiliza-se do 

juridismo colocado pela autora, na função de sujeito-do-direito, para reforçar através da 

Formação Discursiva Legal, o seu discurso. Expressões como “todos nós”, “alguém 

precisa interceder”, até o “último caso”, quando apresenta o órgão responsável por, 

institucionalmente, representar a lei como forma (última) de resolver a questão. 

Ainda sobre o que Lazzari denomina de juridismo, temos em Ducrot, através de 

Henry, um ponto a mais sobre este tema: 

Ação jurídica: atividade (de um sujeito, portanto) “caracterizada por uma 
transformação das relações legais existentes entre os indivíduos (grifo 
nosso) concernidos”. 
Ato jurídico: “caso particular da ação jurídica (...) quando se considera a 
transformação das relações legais como efeito primeiro da atividade e não 
como conseqüência de um efeito logicamente ou cronologicamente 
anterior”. (p. 92) 
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A título de análise discursiva, vimos que o que a RBS, através da “ação jurídica” 

exposta acima, utiliza-se do senso comum, da moral, dos direitos e deveres, das 

responsabilidades para, pressupostamente, dizer algo que se fará sob uma ameaça velada 

(implícita): ou os que estão perto das crianças as ajudam, ou a saída será resolvida sob o 

“ato jurídico”, que pode ser tratado como uma sentença enunciada por um magistrado. 

De uma certa forma, o implícito, neste caso, é o que aponta para o fato de que se 

a família e a escola não conseguem controlar este problema, que assumam este fracasso e 

procurem (em último caso) a instituição socialmente reconhecida e legalizada que 

intercederá sobre esta questão.  

Tratando-se, ainda, sobre a questão do juridismo, vemos que o próprio discurso 

da publicidade utiliza-se daquele para atingir o seu público. Em forma de aconselhamento, 

inicialmente sugerindo que o problema deva ser resolvido pela família e a escola, termina o 

texto sob a forma autoritária do discurso, a que não é reversível, ou seja: não há desculpa 

para não resolver o problema, pois existe (em último caso) até uma instituição criada para 

isso. 

Comercial Boi-da-Cara-Preta 

 

VÍDEO ÁUDIO 
Boi-da-Cara-Preta em close, mexendo a 
cabeça de um lado para o outro, 
horizontalmente, de maneira pendular. 

Música instrumental em background. 
Boi fala: Eu sou o Boi..., Boi..., Boi-da-
Cara-Preta...  

Boi distancia-se e aparece sentado com o seu 
filhote ao lado. 

..e quero lembrar que toda a violência 
contra a criança é uma covardia. 

Boi aponta para a cabeça do seu filhote. Quanto menor a criança, maior a covardia. 
Close nos braços do Boi - gesticulando como 
se sacudisse o ar, como se batesse no ar) 
com a cara do Boizinho aparecendo atrás, 
com expressão de medo. 

Você sabe que tem gente que sacode, que 
machuca, que bate em criança de colo. 

Boi chegando-se cada vez mais para a Quando eu penso nisso, eu fico o Boi..., 
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câmera, mexendo a cabeça para os lados, 
com expressão de ódio. 
Close na cara do Boi, que fica vermelha. 

Boi..., Boi-da-Cara-Vermelha. 

Plano em que aparece o Boi e o Boizinho 
sentados. Boi cai para frente, expira forte, 
soltando fumaça pelas narinas. 

Vermelha de vergonha. 

Boi, com expressão doce, olha para 
Boizinho. 

Boizinho fala: calma, papai! 

Começa a fechar a cortina vermelha. Vinheta da campanha, cantada por todos. 
O amor é a melhor herança 

Cortina fechada aparece a logomarca da 
RBS. 

Cuide das crianças. 
Campanha RBS. 

 
 

Analisando este comercial, notamos que ele não tem uma ligação com o anúncio 

que vimos anteriormente. No anúncio, o Boi aparece na mesma sala que a do comercial, 

mas, neste, está com o Boizinho. Outro ponto divergente é relacionado à mensagem: no 

comercial, o Boi explana, com desaprovação, sobre a raiva que sente ao saber que “que tem 

gente que sacode, que machuca, que bate em criança de colo”, tratando isso como um ato 

covarde. 

Logo no início do vídeo, em que o protagonista aparece em close, a imagem 

simboliza uma ação muito comum no repertório maternal: a utilização das cantigas de 

ninar, ou acalantos, que servem para fazer os filhos adormecerem. A repetição do 

substantivo boi em “Eu sou o Boi..., Boi...”, remete ao acalanto: “Boi..., Boi..., Boi..., Boi-

Cara-Preta/ Pegue este menino/ Que tem medo de careta”.  Segundo Almeida: 

Cantiga de ninar: “O acalanto, canção ingênua, sobre uma 
melodia muito simples, com que as mães ninam seus filhos, é 
uma das formas mais rudimentares do canto, não raro com uma 
letra onomatopaica, de forma a favorecer a necessária 
monotonia, que leva a criança a adormecer. Forma muito 
primitiva, existe em toda parte e existiu em todos os tempos, 
sempre cheia de ternura, povoada às vezes de espectros de terror, 
que os nossos meninos devem afugentar dormindo. Vieram as 
nossas de Portugal, na sua maior parte, e vão passando por todos 
os berços do Brasil e vivem em perpétua tradição, de boca em 
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boca, longe das influências que alteram os demais cantos”.  
(1942 p. 106).  

 
As cantigas de ninar fazem parte do processo estrutural e constitutivo da 

criança, referentes aos primeiros meses de vida30. Nesta fase, inicia-se a sua identificação 

através do olhar da mãe, e, que, segundo o que Lacan denominou Estádio do Espelho, pode 

ser vista da seguinte maneira: 

Este reconhecimento nos mostra como a imagem, à qual o sujeito está (ou 
estará) um dia em posição de se identificar, é, a princípio, a montagem 
resultado de um real (o corpo da criança) com a imagem fantasística, que 
é projetada do inconsciente materno. O eu é assim descrito por Lacan 
como essencialmente imaginário, embora sua constituição não prescinda 
do reconhecimento simbólico do Outro. Isto quer dizer que, para que a 
criança possa se apropriar desta imagem, para  que possa interioriza-la, é 
necessário que ela tenha um lugar no grande Outro encarnado pela função 
da mãe em um primeiro momento. Assim, a partir da fundação do “eu”, a 
criança é sensorialmente capaz de fazer diversas outras identificações 
imaginárias  com seus semelhantes, na tentativa permanente de dar um 
ponto de basta no furo e vazio existenciais que simbólico nenhum pode 
dar conta.31 

 

Portanto, este é um fenômeno comportamental que faz parte da vida de todos. 

Desta forma, como parte da memória constitutiva, a função-autor garante nesta peça o 

discurso da unidade de sentido, resgatado por uma imagem de alguém que o olha de cima, 

como se o leitor estivesse no berço. Além da imagem, a cantiga de ninar, com a repetição 

da sílaba boi, como na música do Boi-da-Cara-Preta, serve como identificação simbólica.  

Mas, o que causa o deslocamento de sentido, neste nosso caso, 

espetacularmente, é a relação que se faz com a imagem de que o próprio Boi (e não a mãe) 

é que canta a cantiga de ninar. Aí, temos uma relação paradoxal latente entre o bonito e o 

feio, a calma e o medo, a doçura e a raiva, onde há a prevalência das qualidades “boas” 

                                                 
30 Experiência  pela qual passa o bebê entre 6 e 18 meses 
31 http://www.gradiva.com.br/su.htm em 29/10/2005 às 16h12min 
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deste personagem quando profere os enunciados que se seguem até a finalização do 

comercial.  

d). Bruxa Malvada 

 

 

Este anúncio da Bruxa Má tem como característica a mesma que vimos 

anteriormente, no anúncio do Boi-da-Cara-Preta sob o conceito de sua inscrição em 

determinadas Formações Discursivas durante o processo textual. Temos que adiantar que 

esta inscrição não é intencional e, sim, pode ser vista como participante do esquecimento 

involuntário do sujeito, que nada mais é do que uma ascensão à formulação dos sentidos. 

Os sentidos se constroem historicamente e, com isso, a posição de autoria é guiada pelas 

filiações deste autor a uma teia ideológica. Nesta, há a inscrição do autor em busca da 

possibilidade de ser interpretado – razão final de toda autoria. Um texto pode partir para 

diversas direções, mas não são todas elas que cabem no caminho que se escolheu como o 
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de Formação Discursiva predominante. Para se chegar à possibilidade de ser interpretado, 

deve ser negociada com a exterioridade a participação do (sempre presente) leitor vitual. 

Assim, o sujeito se diz para o outro através do que existe (já) do outro nele mesmo. 

 
O espaço de interpretação no qual o autor se insere com seu gesto – e que 
se constitui enquanto autor – deriva da sua relação com a memória (saber 
discursivo), interdiscurso. O texto é essa peça significativa que, por um 
gesto de autoria, resulta da relação do “sítio significante” com a 
exterioridade. Nesse sentido, o autor é carregado pela força da 
materialidade do texto, materialidade essa que é função do gesto de 
interpretação (do trabalho de autoria) na sua relação determinada 
(historicamente) com a exterioridade, pelo interdiscurso. O sujeito (...) é 
interpretado pela história. O autor é aqui uma posição na filiação de 
sentidos nas relações de sentidos que vão se constituindo historicamente e 
que vão formando redes que constituem a possibilidade de interpretação. 
(ORLANDI, 1998, p. 15). 
 
 

Veremos a construção textual e imagética do anúncio abaixo reescrito: 

CHAMADA: Sim, tem mãe que nem banho dá nos filhos. E eu, a bruxa, que sou 

uma monstra? 

IMAGEM: Desenho de uma bruxa grávida em pé, segurando com uma mão a 

barriga e, com a outra, uma vassoura. O cenário é o de um banheiro, também desenhado. A 

imagem está ligada com a chamada através do desenho do banheiro e da palavra “banho”. 

TEXTO: Quando se fala em maus-tratos às crianças, costumamos pensar 

apenas em atitudes chocantes como a violência física ou sexual. Mas é bom não 

esquecermos que a negligência também é mau trato. Não matricular uma criança na 

escola é violentar o futuro. Não garantir higiene básica é violentar o futuro. Não orientar a 

respeito da vida é violentar o futuro. Não vamos negligenciar os cuidados do dia-a-dia. A 

verdade é que quem ama, cuida. 

ANÁLISE: 



 90

O foco deste anúncio é sobre o tema da negligência como forma de violência 

contra a criança.  

A chamada do anúncio inicia com uma frase assertiva com o advérbio de 

afirmação “sim”, o que impõe, logo na abertura, um deslocamento de sentido, sem mesmo 

antes tê-lo construído. Ou seja, dá a parecer que já havia enunciações precedentes. Portanto, 

o efeito de sentido é que a Bruxa está respondendo sobre algo que alguém perguntou e que, 

portanto, mostra que este alguém está interessado no assunto. Este enunciado inicial é 

apresentado em primeira pessoa, onde a Bruxa fala de outras mães que não cuidam da 

higiene dos filhos e, em seguida, em tom reclamatório, faz entender que ela, sim, mesmo 

sendo a Bruxa Má, preocupa-se com a limpeza dos seus.  

Seguindo a chamada e a imagem, o texto do anúncio abriga algumas 

particularidades. A primeira, é que no texto que sustenta a chamada e a imagem, o sujeito 

(Bruxa) larga seu posto de sujeito na primeira pessoa do singular e dá um salto para a 

primeira pessoa do plural. Neste caso, aponta-se uma característica básica da persuasão 

publicitária, que é a de jogar com os pronomes pessoais. A partir de um exemplo seu (do 

eu, como primeira pessoa) e do “elas” (as mães), a Bruxa salta para o pronome pessoal na 

primeira pessoa do plural (nós). Falando através do “nós” (e não só do “eu”), a personagem 

abranda o grau de autoritarismo, o que garante um efeito de sentido desta terceira pessoa do 

plural que visa a inscrição do leitor no texto. 

e). Anúncio da Mula-Sem-Cabeça 
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CHAMADA: Sim, tem gente que bate em bebês. E eu, a Mula-Sem-Cabeça  que 

sou uma monstra? 

IMAGEM: imagem da Mula-Sem-Cabeça em um quarto que, através de objetos 

que indicam ser brinquedos de crianças, simboliza ser do seu filho. 

TEXTO: A RBS está promovendo uma campanha contra toda e qualquer 

violência à criança. Você sabia que existe a Síndrome do Bebê Sacudido (Shaken Baby 

Syndrome)?Esta síndrome se refere a lesões que ocorrem quando um bebezinho, 

geralmente lactente, é violentamente sacudido. De que tipo de lesões estamos falando? 

Cegueira, atraso no desenvolvimento, convulsões, lesões da espinha e lesões cerebrais. 

Sem falar nos casos que os bebês morrem devido aos maus-tratos. Sim, é muita covardia 

maltratar uma criança. E esta covardia é inversamente proporcional ao tamanho da 

criança. 
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ANÁLISE: 

Em relação a esta peça, o que temos de novo é a expressão de uma patologia 

colocada sob a forma de uma outra língua. A Síndrome do Bebê Sacudido colocada entre 

parênteses como Shaken Baby Syndrome, pode ser analisada sob o que disserta 

Maingueneau, em Análise de Textos de Comunicação sobre as características do discurso 

científico: 

(...) tipo de discurso que, com efeito, é comumente associado ao 
apagamento dos coenunciadores: as verdades científicas não estão ligadas 
a um “eu” e a um “você” particulares, pois são tidas como verdadeiras em 
quaisquer circunstâncias. (2001 p. 130, 131). 
 
 

O mais interessante de ser analisado sobre este aspecto é que a tradução é feita 

da língua materna para uma língua estrangeira e, que, sendo o anúncio veiculado em um 

jornal que atinge o público em geral, não haveria razão desta tradução. Caso fosse 

veiculado em um lugar específico (revistas especializadas de medicina, por exemplo), não 

causaria esse estranhamento. Portanto, essa busca pela cientificidade, marcada pela 

tradução, leva-nos a crer que a expressão, simplesmente transportada, busca um efeito de 

científico, no que não passa de um pastiche. 

    
(...) uma coisa que significa de um modo, desliza para produzir outros 
efeitos de sentidos, diferentes.  Nesta perspectiva, não há equivalência 
entre o dito numa ordem de discurso, o que é interpretado na outra. Há 
deslizamento, efeitos de (re)significação. Quando não é bem feito resulta 
em que há apenas transporte de um sentido de um discurso para o outro, 
havendo perda, que resulta numa caricatura, num processo de informação 
científica de baixa qualidade. (2004, p. 138). 
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A direção que tomaremos para essa análise segue os estudos sobre mídia e 

divulgação científica.32 Aproveitando alguns estudos realizados sobre jornalismo científico, 

procuraremos amparar a nossa análise em conceitos que também podem servir para o 

discurso da publicidade, no que tange de sua utilização com o discurso da ciência: 

 
(...) a ciência, em seu lugar próprio, é produzida como conhecimento. No 
entanto, (...), quando pensamos as tecnologias de linguagem, a ciência 
desloca-se para a informação. Este é um deslocamento importantíssimo, 
que muitas vezes passa desapercebido: não se está falando da produção do 
conhecimento, está-se falando da produção de informação. (ORLANDI, 
2004, p.137).   

 

Notamos que, através das informações passadas na abertura do texto, (em que o 

autor explica o que é a tal patologia), utiliza-se do nome científico da mesma, com sua 

tradução para a língua inglesa. Podemos ver este tipo de adendo em livros técnicos e 

científicos que, para razões de um aprofundamento do leitor sobre o assunto, poderá buscar 

em fontes originais, escritas na língua em que houve o tal batismo, digamos.  

 
Ao mesmo tempo que elas colocam um exterior em relação ao qual se 
constitui o discurso, estas formas postulam uma outra extremidade: aquela 
do enunciador capaz de se colocar em qualquer momento distante de sua 
língua e de seu discurso, isto é, de se ocupar, diante deles, tomando-se 
localmente como objeto, numa posição exterior de observador. É toda 
forma marcada de distância que remete a esta figura do enunciador, 
utilizador e dono de seu pensamento, mas esta figura é particularmente 
apresentada nas glosas de retificação, de reserva... que a especificam 
como juiz, comentador... de seu próprio dizer.  (AUTHIER-REVUZ, 
1990, p. 32). 
 

Neste caso, notamos que o autor, ao tentar garantir a sua função, através das 

marcas que constituem os enunciados, apropria-se das marcas do discurso científico, 

                                                 
32 Mesmo que de passagem, poderemos também fazer uma alusão ao poder que outra língua 

sempre produziu em nossa sociedade, ou seja, “saber inglês, francês, alemão, etc” produz um efeito de 
erudição. Mas, para este estudo, não nos desdobraremos por este viés, que poderá ficar para um próximo 
estudo, relativo ao poder discursivo através de enunciados veiculados para um público em geral, sob uma 
formulação estrangeira. 
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podemos dizer que de forma pasteurizada, para assegurar a unidade discursiva através de 

uma heterogeneidade enunciativa mostrada. 

 
  

f). Anúncio do Lobo Mau 

 

 

Este é um dos anúncios que abre o ano de 2004, e que apresenta uma nova 

personagem: o Lobo Mau. 

Em relação aos anúncios do ano anterior, podemos notar que, a partir deste, 

também a forma grafo-imagética sofreu uma modificação: as personagens utilizam-se de 

“balões”, para expressar verbalmente a sua fala. 

CHAMADA: Uma forma simples de dar amor para os seus filhos é dar um 

tempinho para eles.  
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IMAGEM: A imagem é composta pelos três lobinhos-filhos à frente do Lobo 

Mau. A representação plástica passa a sensação de alegria e felicidade, conceitos de bem-

estar, através de largos sorrisos e dos braços abertos. 

TEXTO: Que a vida é uma correria todo mundo sabe. Mas que a infância dos 

filhos também passa correndo é coisa que muita gente esquece. Como conciliar isso? 

Reservando tempinhos para os nossos filhos. Minutos de brincadeira valem muito para as 

crianças. Instantes de dedicação. Momentos de carinho. Sempre existem boas ocasiões 

para um papo, sempre se abre uma oportunidade para uma atenção especial. Veja bem: 

não estamos falando em apenas educar. Estamos falando em se divertir com os filhos. Hoje 

já sabemos que, nos primeiros meses da vida, o simples olhar da mãe ajuda a desenvolver 

as crianças. Ou seja: às vezes, basta um olhar carinhoso. E isso, cá entre nós, nem toma 

tanto tempo assim. Disque Denúncia, 0800 990 500, www.clicrbs.com.br/cuidedascriancas. 

 
 ANÁLISE DA CHAMADA E IMAGEM: Logo no início do anúncio, a 

chamada aparece em concordância com a imagem. Surgindo de um balão, como os 

utilizado em gibis, o Lobo Mau “fala” para o leitor, com seus lobinhos à frente: “Uma 

forma simples de dar amor para os seus filhos é dar um tempinho para eles”. A 

representação de felicidade dos lobinhos pode ser simbolizada por seus largos sorrisos e 

braços abertos. A chamada nos remete ao cunho educativo da campanha, pois é construída 

através de uma demonstração, de um exemplo: “Uma forma simples de dar amor para os 

seus filhos é...”. Assim, podemos ver em outros enunciados de ordem educativa a mesma 

chamada, relativa ao “como se faz” para solucionar um problema. O artigo indefinido 
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(“uma”) mascara o teor autoritário, próprio da tipologia do discurso publicitário.33 Podemos 

ver que “uma das maneiras” é tratada como “um exemplo, entre outros tantos”; e, não, 

como “o exemplo”. Podemos também enquadrar este tipo de enunciado como condizente a 

uma cartilha, empregada para a prática educativa, que demonstra, através de um texto 

subscrito à imagem, de “como se faz”. Como o texto é a materialidade com que o discurso 

toma a sua forma (o que Pêcheux denomina de o real da língua), o que nos interessa é o 

efeito de sentido que ele representa. Neste caso, já que o assunto em si (maus-tratos com as 

crianças) vai de encontro com as regras sociais, o que o texto apregoa, em sua forma de 

construção, é o não-autoritarismo, através de um exemplo (que abre espaço para outros) 

provindo do artigo indefinido. O efeito de sentido é “não somos tão autoritários (como os 

que maltratam covardemente as crianças) a ponto de definir como deve se comportar o 

outro”. Mas, é só um efeito de sentido, porque, a natureza do próprio discurso publicitário 

não é de abertura e, sim, segundo as regras da persuasão (a unidade, o caráter cíclico, e 

várias outras) é o fechamento. 

Quando falamos em unidade, como característica da persuasão no discurso 

publicitário, estamos nos remetendo a dois tipos de configuração da mesma: 

a) um deles, a unidade textual, parte da construção dos enunciados através de 

uma teia semântica em que faz parte, por exemplo, a escolha lexical. Esta 

unidade textual gira em torno de um mesmo assunto34, que se quer 

“comunicar”.  

 

                                                 
33 Ao mesmo tempo em que abre a questão para, não só essa (uma) forma simples de dar amor, existem outras 
(que serão tratadas em outras peças, com outras personagens). 
34 Na publicidade, o termo unique selling proposition34 traduz o que dissemos acima, como uma “única 
proposição de vendas”, no nosso estudo em questão, o tema central (ou a USP) é relativo aos maltratos dos 
adultos em relação às crianças.21 
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b) o outro, a unidade discursiva de onde emerge a identidade do autor, 

construída pelas diversas formações discursivas e a relação destas com a 

polifonia. 

 
É a relação do sujeito com o texto, deste com o discurso, e a inserção do 
discurso em uma formação discursiva determinada que produz a 
impressão da unidade, a transparência, em suma, a completude do seu 
dizer. 
(...). 
Tratar da construção dessa unidade (do discurso) e dessa identidade (do 
autor) é atingir o modo pelo qual o texto é atravessado por várias 
formações discursivas. (ORLANDI, 1996, p. 57). 
 
 

  Portanto, vemos que é a partir dos atravessamentos das Formações Discursivas 

e da unidade textual do anúncio que estamos analisando, que se apresenta a unidade 

discursiva. Desta forma, para uma mais valia do discurso da RBS, até o Lobo Mau “sabe” 

que se deve reservar um tempo para dar atenção aos seus lobinhos. O efeito de sentido, 

neste caso e nos outros é, se até o Lobo Mau (que simbolicamente é mau) cuida dos seus 

filhotes, quem são os humanos (simbolicamente “menos” maus) que não podem se dedicar 

aos seus filhos? E, ainda: o efeito de sentido é também proporcionado pelo teor educativo 

(no sentido de “como se faz”) que consta no texto. Esta característica de ensinar este “modo 

de fazer” aparece, inicialmente, na frase: “como conciliar isso?”. Em seguida, como uma 

das características do discurso publicitário é o de não deixar margem para reflexão, a 

resposta apresenta-se prontamente, na próxima frase: “Reservando tempinhos para os 

nossos filhos”. Nota-se aí, que o Lobo Mau responde como o outro, na figura do leitor, 

quando trata dos filhos como “nossos”. Ou seja, esta proximidade com o outro, ou melhor, 

este posto de se colocar no lugar do outro é um fator imprescindível para a persuasão. 

Podemos notar que em alguns anúncios acontece de a figura ficcional falar do lugar da 

Formação Discursiva que assume (a de professor, a de pai, a de juiz, a de religioso, etc), 
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quando necessita de uma autoridade maior e, em seguida, partir para o lugar do outro, ou 

seja, do leitor.   

 
g). Anúncio da Professora do Bicho-Papão 

 

 

 

CHAMADA: Sabe onde o Bicho-Papão aprendeu que o amor é a melhor 

herança?Na escola. 

TEXTO: Muitas vezes, não é fácil garantir estudo para os filhos. Os pais 

trabalham, o dinheiro anda curto, as crianças acabam ficando em casa. (Ou pior: nas 

ruas). Mas, apesar das dificuldades, cada família – e toda a sociedade – precisa se 

superar, precisa garantir que toda criança vá à escola. E, uma vez no colégio, esta criança 

deve ser tratada com muita atenção. Mais do que isso: com muito amor. A verdade é que 
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um aluno nunca é apenas um aluno. É uma esperança. Disque Denúncia, 0800 990 500, 

www.clicrbs.com.br/cuidedascriancas.  

 

ANÁLISE DO ANÚNCIO: Numa primeira instância, há o reconhecimento 

tipológico deste anúncio, que é representado pela imagem de uma professora, tornando-o 

característico do discurso pedagógico, atravessado por esta formação discursiva.  

Olhar a professora é reconhecer que se falará sobre educação. Mas, o 

deslocamento de sentido se faz se pensarmos que esta professora é a professora de um 

monstro (Bicho-Papão) e que foi ela, portanto, que o ensinou a ser mau. 

De qualquer forma, desde as peças de lançamento da campanha, o leitor já foi 

orientado no que diz respeito a esta inversão dos papéis maus pelos bons. Portanto, este 

deslocamento não se torna mais polissêmico (no sentido inaugural), dando continuidade ao 

aspecto já “apreendido”, a paráfrase (o repetível) é que impera. 

Essas marcas de didaticidade mobilizam sentidos representados pelos 

estereótipos, em que a personagem é colocada no lugar (sala de aula com um mural onde 

estampa desenhos dos alunos) e coberta pela forma caricata de professora (óculos, sentada à 

mesa com a foto do aluno, com um pote de maçãs à frente, e outro com vários lápis).  

O que temos de novo, de polissêmico, é a apresentação de uma nova 

personagem, a professora, e é a partir do que ela representa, que analisaremos este anúncio 

através das balizas do discurso pedagógico. 

 
Foi a partir do século XVIII, com a ascensão da burguesia, 

quando as mulheres e as crianças passaram a ter um estatuto social, que 
ocorreu a estruturação da família e suas relações tornaram-se regidas pela 
afetividade. A criança burguesa – principalmente os meninos – passa, 
então, a receber orientação escolar, feita por um professor, no ambiente 
familiar. 
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 O mesmo não ocorreu com as crianças da classe operária, que 
eram deixadas ao acaso enquanto os pais saíam para trabalhar. Essa 
ociosidade infantil era um dado preocupante na sociedade da época, pois 
isso significava uma ameaça social. Para amenizar essa ameaça, criaram-
se instituições filantrópicas que trabalhavam, no campo da leitura, com 
produções de cunho pedagógico com o intuito de serem usadas como 
instrumento de dominação, ou seja, os textos produzidos tinham em sua 
subjacência um caráter moralizante. (p. 114)35 
 
 

No texto deste anúncio, percebe-se, através do enunciado entre parênteses (Ou 

pior: nas ruas), a heterogeneidade enunciativa, em que o sujeito da enunciação negocia o 

seu dizer através de um metadiscurso, ajustando os termos. 

 
A heterogeneidade enunciativa (...) pode resultar da construção pelo 
locutor de níveis distintos no interior do seu próprio discurso. 
Reconhecer-se-á aí os múltiplos fenômenos que resultam das glosas que 
acompanham o que o locutor diz. Com efeito, em um enunciado, nem 
tudo é produzido sobre a mesma freqüência de onda: o dito é 
constantemente atravessável por um metadiscurso mais ou menos visível 
que manifesta um trabalho de ajustamento dos termos a um código de 
referência. (MAINGUENEAU, 1997, p. 93). 
 
 

Esse efeito de autocorreção do autor no texto resulta em um acréscimo que serve 

para garantir ainda mais o seu discurso. Ou seja, não é só isso, não pára por aí, tem mais, 

tem o “pior”, destacado em parênteses, como se o autor dedicasse um espaço de reflexão, 

de corte na direção que estava seguindo, causando o efeito, com isso, de um destaque para 

este enunciado. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Roselene de Fátima Coito in GREGOLIN, Maria do Rosário et BARONAS, Roberto (Org). Análise do 
discurso: as materialidades do sentido. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação à análise da campanha como um todo, após uma leitura específica 

sobre as partes, e de uma tentativa de organização analítica das mesmas, daremos início a 

nossa conclusão com algumas questões relativas ao nosso recorte. 

Partiremos, inicialmente, do lugar de circulação dos textos nos meios destinados 

ao discurso publicitário.  

Sabemos que o lugar onde a mensagem publicitária está inserida é a forma de 

garantir a sua institucionalidade. Neste sentido, é possível de ser compreendida porque já 

há, no próprio meio de divulgação, um (re)conhecimento acerca de sua formulação. 

Portanto, a circulação do tipo publicitário no espaço institucionalizado, garante também a 

leitura de sua autoria. Conforme Gallo (1995): 

 
A assunção da autoria pelo sujeito, ou seja, a elaboração da Função-Autor 
consiste, em última análise, na assunção da “construção” de um “sentido” 
e de um “fecho” organizadores do texto. Esse “fecho”, apesar de ser um 
entre tantos outros possíveis produzirá, para o texto, um efeito de sentido 
único, como se não houvesse outro possível. Ou seja, esse “fecho” torna-
se “fim” por um efeito ideológico produzido pela “instituição” onde o 
texto se inscreve: o efeito que faz parecer “único” o que é “múltiplo”; 
“transparente” o que é “ambíguo”. (p. 58). 

 
 
O discurso da mídia, materializado em determinado veículo (sua forma de 

produzir sentido), atravessado pelo discurso da publicidade (neste caso, dominante), 

garante uma certa maneira de se interpretar o que venha a ser veiculado. Essa interpretação 

tem como ancoragem uma forma-sujeito (uma forma de ser sujeito), na qual se inscrevem o 
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autor e o leitor, e nela se reconhecem e reconhecem os sentidos em um processo de 

identificação (sempre-já-lá) que tem a ver com o “mundo logicamente estabilizado”, 

conforme Pêcheux. Essas condições de produção desses sentidos garantem esse efeito-

autor, efeito de unidade do sentido. 

 
Na perspectiva discursiva, o conceito de ideologia incorpora e faz avançar 
a noção de sujeito e a de implícito da semântica enunciativa. 
Quanto ao sujeito, ela o faz, evidenciando o seu modo de construção, a 
ilusão da sua unidade e autonomia; quanto ao implícito, ela o coloca 
como efeito discursivo que se produz pelas posições que o sujeito ocupa 
no jogo entre diferentes sistemas de representação em que o sentido se 
constitui. Tudo isso mostra sua materialidade, logo seu caráter histórico e 
a qualidade de sua não-transferância. (ORLANDI, 2001, p. 70). 

 

O que se tem como processo discursivo diferenciado, nos casos analisados, é o 

que temos chamado de efeito de “enigmático”. Esse efeito é particular deste tipo de 

produção e revela (materializa) um processo discursivo específico. Ou seja, primeiramente, 

o que vemos é o pré-construído de uma certa ordem de discurso sendo mobilizado através 

da aparição de personagens das histórias infantis, todas elas impregnadas pelos sentidos que 

as constituem lá, no discurso que as constrói. 

No entanto, aqui, essas personagens estão inscritas em outro discurso, o da 

mídia, o que constitui tais personagens, já por essa razão, em simulacros. Segundo Gallo,  

Estamos considerando simulacro o que resulta de um processo de 
transferência de um sentido construído em um determinado discurso (que 
lhe sustenta historicamente, socialmente e ideologicamente) para outro 
discurso que tem outra sustentação histórica, social e ideológica e que, 
portanto, vai interpretar esse “sentido transferido” de uma maneira 
própria, certamente diferente. 
Por exemplo, o sentido da bíblia, entre os indígenas do Brasil, na época da 
colonização. Ou seja, são sentidos que estão ali, esvaziados de seu 
funcionamento. Ao mesmo tempo, os novos sentidos produzidos serão 
determinados pela memória do discurso no qual o sentido agora se 
inscreve. 36 
 

                                                 
36 Apresentado no CELSU 2004, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis. 
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Mas, há, ainda, outro atravessamento e esse dominante, de sentidos de uma 

terceira ordem discursiva, a publicidade, que neste caso, produz a inversão do sentido desse 

simulacro. Ou seja, a mídia, ao trazer sentidos de outro discurso, ancora-os em seu próprio 

pré-construído, esvaziando-os de seus sentidos anteriores, de modo que uma “bruxa”, ou 

um “boi” na mídia, não corresponde à “bruxa” ou “boi” das histórias infantis. Trata-se, 

nesta posição, de simulacros de “bruxa” e “boi”, ou “lobo mau”, imagens sem estofo, sem 

fundo. 

O atravessamento do discurso publicitário torna-se, então, possível. Ou seja, a 

inversão do sentido dessas personagens - o que não seria possível no próprio discurso das 

histórias infantis. 

Podemos dizer que o discurso da publicidade tem uma relação de dependência 

com o discurso da mídia, pois os efeitos de sentido da primeira dependem do trabalho 

discursivo da segunda. São processos interligados que garantem, por um lado, a unidade e, 

ao mesmo tempo, por outro lado, o efeito de “enigma”. 

Nesse caso, isso se explica porque há um apagamento da memória que permite o 

reconhecimento das personagens e a colagem de outra memória, que conta com esse 

reconhecimento, mas desdobra, a partir daí, um outro sentido que subverte o sentido inicial. 

Se, por um lado, o processo discursivo do discurso da publicidade produz um 

deslocamento, um movimento interessante do sentido, por outro lado, ele o faz em 

detrimento de uma memória que ele conta e, ao mesmo tempo, substitui. 

Em relação à autoria na publicidade, como vimos, esta pode ser considerada 

como um processo coletivo, em que parte de um pedido de trabalho da própria empresa 

para a agência de propaganda. Não podemos esquecer que, mesmo que o pedido parta de 

uma instituição, esta está ancorando-se, sempre, no consumidor, nos seus desejos e/ou 
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necessidades. A autoria torna-se, portanto, coletiva, porque segue em etapas, desde a 

interpretação das pesquisas até a criação de uma campanha publicitária. Quando chega na 

última etapa, temos ainda a questão da mídia para regular a autoria, ou seja: o meio de 

circulação da publicidade é o regulador, concebendo a própria forma de criatividade e 

produtividade, conforme Orlandi: 

A autoria, penso, agora deve ser pensada em relação ao público, à 
multiplicação da repetição e à quantidade. Isso certamente faz efeito sobre 
a forma da função-autor e, correspondentemente, do efeito-leitor. Se a 
memória metálica se organiza em novos modos de (não) esquecimento, se 
a metáfora se dá em outra instância, também a textualização procede 
diferentemente e carrega consigo outras formas de autoria. (2001 p. 183). 
 
 

Desta forma, como a publicidade está condicionada ao discurso da mídia, o que 

se busca nessa autoria (mesmo que coletiva) é o efeito-leitor baseado no senso comum, no 

estereótipo, na massa.  

Com efeito, podemos dizer que a posição-autor se faz na relação com a 
constituição de um lugar de interpretação definido pela relação com o 
Outro (o interdiscurso) e o outro (interlocutor). O que, em análise de 
discurso, está subsumido pelo chamado efeito-leitor. Assim se configura a 
determinação ideológica da autoria. O autor se produz pela possibilidade 
de um gesto de interpretação que lhe corresponde e que vem ‘de fora’. O 
lugar do autor é determinado pelo lugar da interpretação. O efeito-leitor 
representa, para o autor, sua exterioridade constitutiva (memória do dizer, 
repetição histórica). 

 

Nosso recorte para este trabalho contemplou a análise de um caso exemplar – 

uma campanha publicitária, do tipo institucional, ligada à responsabilidade social. No 

primeiro nível, enunciativo, analisamos algumas peças que fizeram parte da campanha, e 

voltamos nosso olhar para casos específicos de cada uma delas. No segundo nível, 

abordamos as questões relativas à unidade, através da função-autor e, no terceiro e último 

nível, considerado o “todo” da campanha, buscamos o efeito-autor, que buscou garantir a 
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mesma inscrição (mesmo que através de diversos atravessamentos discursivos), buscando 

um efeito de homogeneidade, de transparência – mesmo que seja só um efeito. 

A fim de justificar um fechamento necessário para este trabalho, e da 

necessidade de garantir a minha autoria, utilizo-me do que me parece a melhor maneira de 

manifestação para este episódio. Através de Gallo (1995), busco também a minha 

assinatura, com o efeito de que a retomada, mesmo perante este fecho ideológico, poderá 

vir a acontecer em outro momento e em outras condições de produção. 

 
A assunção da autoria pelo sujeito, ou seja, a elaboração da Função-Autor 
consiste, em última análise, na assunção da ‘construção’ de um ‘sentido’ e 
de um ‘fecho’ organizadores do texto. Esse ‘fecho’, apesar de ser um 
entre tantos outros possíveis produzirá, para o texto, um efeito de sentido 
único, como se não houvesse outro possível. Ou seja, esse ‘fecho’ torna-
se ‘fim’ por um efeito ideológico produzido pela ‘instituição’ onde o texto 
se inscreve: o efeito que faz parecer ‘único’ o que era ‘múltiplo’, 
‘transparente’ o que é ‘ambíguo’. (p. 58). 
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