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RESUMO 

 
 

A publicidade se caracteriza como sendo, antes de tudo, um discurso, uma linguagem, 

sustentando uma argumentação icônico-lingüística para persuadir consciente e 

inconscientemente o público-alvo e, para isso, lança mão de todo um conjunto de recursos 

estilísticos, relações semânticas e seleção lexical. O presente trabalho tem o objetivo de 

examinar o conjunto de mecanismos lingüísticos que se relacionam com a administração do 

mito da novidade em textos publicitários endereçados especialmente ao público feminino, 

quais sejam: o emprego de itens lexicais, como novo, chegar, renovar, exclusivo, 

revolucionário e o operador situativo agora; processos de formação de palavra 

(especialmente prefixação e composição); o uso de terminologia técnico-científica; a 

manutenção de formas fixas (provérbios, frases feitas, adágios, expressões cristalizadas). 

Para tanto, foram tomados textos publicitários impressos de público-alvo feminino, assim 

definido por caracteres como produto (moda, cosmética, alimentação), veículo (revistas 

femininas) e marcas morfossintáticas do gênero feminino. Trata-se de um trabalho de 

caráter interdisciplinar, pela natureza mesma de a publicidade interagir com áreas diversas 

do conhecimento – Lingüística, Comunicação Social, Marketing, Sociologia –, bem como 

pela construção de nosso arcabouço teórico, que não se baseou em uma teoria de base 

especificamente, mas se apoiou em correntes mais diversificadas da própria Lingüística 

pela depreensão que faz de pontos da Lexicologia, da Sociolingüística Interacional –  

especialmente quanto à parte dedicada às representações de gênero –, da Análise do 

Discurso Crítica – quando da abordagem das relações de poder na/pela linguagem. 

 

 

Palavras-chave: Lexicologia. Análise do Discurso. Publicidade. 

  

 



ABSTRACT 
 

Advertising characterizes for being, before all, a discourse, a language supporting an 

iconic-linguistic argumentation in order to persuade the public in a conscious or 

unconscious way, and, for that purpose, makes use of a whole of stylistic resources, 

semantic relations and lexical choice. The present work aims at investigate a series of 

linguistic devices which are related to the myth of novelty in advertising texts addressed 

mainly to a feminine audience, in other words: the use of lexical items such as novo, 

chegar, renovar, exclusivo, revolucionário and the situation operator agora; word formation 

processes (mainly prefixation and composition); the use of technical-scientific terminology; 

the maintenance of fixed forms (proverbs, adages, commonplaces, cristalized expression). 

So, advertising texts aimed at the feminine target were defined by features as product 

(fashion, cosmetics, food), media (feminine magazines) and morphosintatic marks of the 

feminine gender. It’s a work of interdisciplinary character due to  the natural interaction of 

the advertising with other areas of  knowledge – linguistics, Social communication, 

marketing, sociology – along with the construction of our theoretical fundaments, which 

were not based on a specific theory but was supported by several trends of Linguistics. 

Since it derived from some points of Lexicology, Interactional Sociolinguistics (regarding 

the part dedicated to gender representation) and of Critical Discourse Analysis (regarding 

the approach of the power relations in/ by language). 

 

Key-words: Lexicology. Discourse Analysis. Advertising. 
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INTRODUÇÃO 
 
1. Da urgência de um mito da novidade no texto publicitário para a mulher 

Transcendendo o âmbito da mídia, a publicidade está cada vez mais presente em nossa 

vida, constituindo-se numa ponte entre o produto e o mercado, entre o produtor/anunciante e o 

consumidor. É seu objetivo maior o escoamento da produção industrial e, para tal, envolve 

uma série de atividades, denominadas de marketing, cujo objetivo maior é o de explorar as 

necessidades e carências humanas, criando incentivos que reforçam os impulsos naturais de 

satisfação do ser humano.  

A revolução do marketing é um marco  no sistema capitalista: passa-se de uma 

ideologia da produção para uma ideologia de consumo – fator determinante da produção. 

Antes de o produto existir, são-lhe definidos os potenciais consumidores do que subjaz 

informações relativas a determinados padrões. O consumidor é, com efeito, dissecado em suas 

necessidades, desejos, ficando vulnerável ao apelo publicitário. Assim, ao pólo negativo do 

mercado, contrapõe-se um positivo do produto, posto como proporcionador de toda uma gama 

de satisfações funcionais e/ou psicológicas.  

Nesse sentido, a publicidade se caracteriza como sendo antes de tudo, um discurso, 

uma linguagem, sustentando uma argumentação icônico-lingüística com fins de 

convencimento consciente ou inconsciente do público-alvo. Nesse âmbito, relevante é a 

manutenção de todo um conjunto de  recursos estilísticos, relações semânticas e seleção 

lexical que operam na tessitura da mensagem publicitária (cf. CARVALHO, 1996; cf. 

também CARVALHO, 1998). 

Nessa representação visual e verbal dos fatos, a publicidade funciona como um 

mecanismo ideológico para a reprodução da identidade dos gêneros – masculino/feminino. 

Sob esse pano de fundo, destaca-se, no campo da publicidade impressa, um conjunto de textos 
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publicitários, veiculados primordialmente em periódicos de informação e entretenimento, cujo 

escopo é o público feminino. Nesse contexto, podemos abstrair um conjunto de valores e 

papéis, responsáveis pela imagem dominante e idealizada de feminilidade tais como os ideais 

da beleza, da forma, da domesticidade e da eterna juventude. 

É cara a CAMPOS (1987) a referência a uma  mística do novo, caracterizada como um 

conjunto de procedimentos icônicos e verbais que operam na publicidade relacionados com a 

moda, o supérfluo, a extinção  e que operam em favor de uma necessidade de permanente 

mudança, transformação.  

A construção de mitos de marca, com efeito, toma assento na publicidade: ao se criar 

uma mensagem publicitária, muitas marcas criam mitologias que servem para refletir e 

reafirmar a identidade do consumidor. Nas culturas ocidentais, alguns arquétipos estão 

associados a macho e fêmea e acabaram determinando o que as pessoas consideram 

masculino e feminino. Quanto à mulher especificamente, concorrem duas  imagens 

arquetípicas básicas (cf. RANDAZZO, 1997) da Grande Mãe – que mostra a mulher como 

eterno ventre, eterna provedora –, e a da Musa, que se traduz pela noção da mulher fascinante, 

sedutora, fatal. Para a construção deste concorrem a beleza, sempre apontado como aspecto 

importante de feminilidade, e o ideal de juventude. 

Os textos publicitários apresentam, por conseguinte, uma versão bem particular da 

realidade, talhada de acordo com as presumíveis atitudes e valores do público-alvo. É seu 

papel preencher a carência de identidade de cada leitor/potencial consumidor, a necessidade 

que cada um tem de aderir a valores que confirmem os seus próprios e lhe permitam 

compreender o mundo e seu lugar nele. No que se reporta à publicidade para a mulher, a 

imagem dominante de ideal de feminilidade que perdura é o da beleza e da forma (cf. 

VESTERGAARD & SCHRØDER, 1988). Ideal passivo, controlado pelo olhar masculino (cf. 

CARVALHO, 2002): para ser feliz e bem-sucedida a mulher tem de ser bela e, mais ainda, 

argumentamos aqui, tem de estar, segundo o discurso publicitário em foco, em um processo 

de contínua renovação. 

Cabe, portanto, à publicidade refletir a forma como os padrões estabelecidos 

socialmente estão instaurados. Não é seu papel criar conflitos sociais mas reproduzir os 

modelos de conduta previamente arraigados na sociedade. Os modelos de conduta masculino 

e feminino são, assim, evidenciados.  

É nessa perspectiva que o modelo idealizado de mulher na sociedade, segundo 

preconiza BAUDRILLARD (1995), prescreve uma necessidade de aquela se comprazer, 

numa exigência de solicitude narcisista. A mulher, a partir desse ponto, se empenha na 



 

 

16

autogratificação para melhor entrar como objeto de competição na concorrência masculina, 

vale dizer,  compraz-se para melhor agradar. Se for bela, será escolhida.  

Por conseguinte, a aparição da mulher nos anúncios retrata basicamente dois modelos: 

o servil e o sedutor. Para esses papéis concorre uma urgência de renovação, lingüística e 

discursivamente marcada por determinados mecanismos, os principais dos quais passaremos a 

investigar no presente trabalho. 

 

2. Justificativa e Objetivos 

Um estudo sistemático da publicidade enquanto gênero textual bem delimitado se faz 

necessário. É hoje recomendável a administração, no âmbito escolar, de um número cada vez 

mais variado de gêneros do discurso. Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) sugerem que o nosso aluno, dentre outras habilidades, deva saber distinguir 

e compreender o que dizem diferentes gêneros de texto. Cada vez mais o aluno terá de 

compreender e escrever textos diferenciados, claros e criativos e não é preciso quebrar a 

cabeça para conseguir textos diversificados para utilizar em classe, pois eles estão por toda 

parte. 

É, nesse sentido, interessante considerar, junto com SCHNEUWLY & DOLZ (1999), que 

toda introdução de um gênero no âmbito escolar é o resultado de uma decisão didática que 

visa a objetivos precisos de aprendizagem que são sempre de dois tipos: trata-se de aprender a 

dominar o gênero, primeiramente, para melhor conhecê-lo, para melhor saber compreendê-lo, 

para melhor produzi-lo na escola ou fora dela e, em segundo lugar, desenvolver capacidades 

que ultrapassem o gênero e que possam ser transferíveis para outros gêneros próximos ou 

distantes. 

Além disso, se considerarmos a  interdisciplinaridade, enquanto uma nova forma de 

institucionalizar a produção do conhecimento nos espaços da pesquisa, na articulação de 

novos paradigmas curriculares e na comunicação do processo de perceber as várias 

disciplinas, a publicidade se insere nesse contexto. Ela pode ser considerada um tema 

interdisciplinar, por interessar diretamente áreas como a Lingüística, a Retórica, a 

Comunicação Social, as teorias de Marketing, a Pedagogia, a Filosofia, a Sociologia. 

Além disso, a construção de nosso arcabouço teórico, não se baseou em uma teoria de 

base especificamente, mas se apoiou em correntes mais diversificadas da própria Lingüística 

pela depreensão que fez de pontos da Lexicologia, da Sociolingüística Interacional –  

especialmente quanto à parte dedicada às representações de gênero –, da Análise do Discurso 

Crítica – quando da abordagem das relações de poder na/pela linguagem. 
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Ademais, um estudo enfocando o papel da mulher no texto é sempre considerável. Por um 

lado, a atenção dada ao sexo feminino enquanto segmento de mercado ainda se encontra 

muito incipiente. A par de outras variáveis, como a classe social do público-alvo, a 

consideração acerca das diferenças entre homens e mulheres ainda não tem tido uma atenção 

mais relevante pelas teorias que examinam a publicidade como as do Marketing e da Pesquisa 

de Mercado. Por outro lado, são cada vez mais emergentes hoje estudos que visem aos papéis 

que exercem os gêneros (feminino/masculino) e sua relação com a linguagem (v. adiante 

Capítulo 2). 

Nessa perspectiva, tencionamos alcançar como objetivo geral de pesquisa proceder a um 

estudo sobre os mecanismos lingüísticos  e discursivos significativos quanto à representação 

de um mito da novidade na publicidade impressa para o público-alvo feminino e de como tal 

fator é revelador de estruturas sociais de poder. Para tanto, são metas basilares de trabalho os 

seguintes pontos: selecionar no corpus em análise textos estruturalmente endereçados ao 

público feminino; e identificar elementos lexicológicos e discursivos de expressão da 

imposição da novidade nos textos publicitários em foco. 

Nesse âmbito, cumpre ressaltar que a hipótese básica que norteou a investigação foi a de 

que, como responsáveis pela tessitura de uma atmosfera favorável à manutenção de um mito 

de novidade, quando tomada a publicidade impressa endereçada ao público feminino, foram 

considerados os seguintes mecanismos lingüísticos:  

 Emprego de itens lexicais, como novo/a, chegou, renovar, e o operador situativo 

agora; 

 Processos de formação de palavra (especialmente prefixação e composição); 

 Uso de terminologia técnico-científica; 

 Manutenção de formas fixas (provérbios, frases feitas, adágios, expressões 

cristalizadas). 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Trabalhamos com textos publicitários impressos de público-alvo feminino. Este foi assim 

definido por caracteres como produto (moda, cosmética, alimentação), veículo (revistas 

femininas) e marcas morfossintáticas do gênero feminino. 

Foram, para tanto, tomados 50 (cinqüenta) anúncios dos seguintes periódicos de 

informação e entretenimento para o público feminino, considerados os exemplares do ano 

civil de 2002:  

 Revista Cláudia (ISSN 0009-8507), publicação mensal da editora Abril S. A. 
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 Revista Cosmopolitan Nova (ISSN 0104-169X). publicação mensal da editora 

Abril S. A., com permissão de The Hearst Corporation/Nova York – E. U. A. 

(copyright 1989). 

 Revista Marie Claire (ISSN 0104-8589), publicação mensal da editora Globo S. 

A., com permissão de Marie Claire Album Paris (copyright 1991). 

 

Coletados os textos da amostra, procedemos ao reconhecimento dos traços lingüísticos 

com uma atenção especial à identificação dos processos representativos do que rotulamos 

como a mística do novo na publicidade para a mulher, cuja representação mais concreta 

encontra-se explicitada sob a forma das hipóteses gerais da pesquisa. 

Para efeito de redação, foi tomado um montante de 34 (trinta e quatro) textos, que foram 

catalogados e abordados, obedecendo aos princípios de ocorrência dos fenômenos 

vislumbrados e referência quanto ao objeto e periodicidade previstos na delimitação do 

problema da pesquisa. O corpus de descrição pode ser visto conforme organização no quadro 

abaixo. 

Além destes, mais 16 (dezesseis) textos foram considerados para a elaboração do texto 

dissertativo, embora não figurem no corpo do trabalho, sendo imprescindíveis à elaboração 

das considerações e conclusões a que se chegaram, conforme quadro subseqüente. 
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Quadro A: Dados de referência de textos abordados 

Texto fenômeno referência 
[1] Dimensões de enquadramento  Cláudia, maio, p. 225 
[2] Dimensões de enquadramento  Claudia, dez., p. 119 
[3] Dimensões de enquadramento  Claudia, dez., p. 148                
[4] Focalização/olhar Nova, set., p. 97 
[5] Focalização/olhar Cláudia, out., p. 217 
[6] Imagem: organiz. dinâmica Claudia, maio, p. 16 
[7] Imagem: organiz. dinâmica Nova, out., p. 45 
[8] Perspectiva vertical Nova, dez., p. 64 
[9] Perspectiva vertical Cláudia, nov., p. 36 
[10] Perspectiva vertical Nova, dez. p. 52 
[11] Léxico: novo Cláudia, fev., p. 11 
[12] Léxico: revolucionário Cláudia, maio, p. 123 
[13] Léxico: inovação Cláudia, maio, p. 36-7 
[14] Léxico: exclusivo Cláudia, dez., p. 53;55;57 
[15] Léxico: chegar + novo Cláudia, dez., p. 94 
[16] Forma sit. temp./léxico Cláudia, maio, p. 222-3 
[17] Terminologia Cláudia, out., p. 5 
[18] Terminologia Cláudia, maio, p. 93 
[19] Terminologia Cláudia, maio, p. 168-9 
[20] Terminologia Nova, set., p. 64 
[21] Terminologia Cláudia, nov., p. 19-20 
[22] Terminologia Cláudia, set., p. 64-5 
[23] Terminologia Cláudia, nov., p. 76-7 
[24] Terminologia Nova, out., p. 5-6 
[25] Prefixo Cláudia, dez., p. 42-3 
[26] Prefixo Cláudia, out., p. 125 
[27] Prefixo Cláudia, out., p. 236 
[28] Forma sit. temp. agora Nova, set., p. 59-62 
[29] Forma fixa Marie Claire, out., p. 54 
[30] Forma fixa Nova, dez., p. 77 
[31] Forma fixa Nova, dez., p. 6-7 
[32] Forma fixa Cláudia, dez., p. 208-9 
[33] Forma fixa Nova, set., p. 68-9 
[34] Forma fixa Cláudia, out., p. 24-5 
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Quadro B: Dados de Amostra não referenciada no corpo do texto 

TEXTO FENÔMENO REFERÊNCIA 
[35] Forma fixa Nova, nov., p. 62 
[36] Prefixo/composição Cláudia, fev., p. 80-1 
[37] Léxico/terminologia Cláudia, out., p. 102 
[38] Prefixo Cláudia, nov., p. 149 
[39] Léxico/terminologia Cláudia, dez., p. 84-5 
[40] Léxico: novo Cláudia, dez., p.115 
[41] Léxico: inovando Cláudia, dez., p. 139 
[42] Léxico/terminologia Cláudia, dez., p. 93 
[43] Forma sit. temp. agora Nova, set., p. 68-9 
[44] Prefixo Nova, set., p. 109 
[45] Terminologia/prefixo Nova, nov., p. 113 
[46] Léxico: chegou/novo Nova, set., p. 145 
[47] Forma sit. temp. agora Nova, set., p. 89 
[48] Forma fixa Marie Claire, out., p.96-7 
[49] Terminologia Cláudia, dez., p. 117 
[50] Terminologia  Cláudia, dez., p. 113 
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CAPÍTULO 1. O TEXTO PUBLICITÁRIO 
 

 

1.0. POR UM CONCEITO DE TEXTO 

 Por diversas vezes, a publicidade suscita, em nossa sociedade, um sentimento dúbio 

que provoca o ódio e a adoração, o assentimento e a aversão. Como muito apropriadamente 

ressaltam BAYLON E MIGNOT (1994: 283), a publicidade é, a um só tempo, racional e 

irracional, informativa e persuasiva: ela joga simultaneamente com o consciente e com o 

inconsciente. 

Faz-se necessário, nesse âmbito, conceber um conceito operacional de texto para uma 

delimitação do campo de trabalho com aquilo a que vimos chamar de texto publicitário. 

Várias, nesse sentido, são, ao longo da história das abordagens lingüísticas que trataram do 

texto, as conceituações para tal objeto.  

Assim, temos que texto pode representar desde elementos  que tenham como extensão 

mínima dois signos lingüísticos, passando pela consideração de que texto poderia ser todas as 

enunciações de uma pessoa, limitadas por pausas mais ou menos longas ou mesmo todas as 

enunciações feitas por uma pessoa. Nesse percurso, chega-se a uma concepção de texto não é 

definível como simples seqüência de cadeias significativas, mas sim uma seqüência de signos 

verbais sistematicamente ordenados (cf. FÁVERO & KOCH, 1983). 

Em um trabalho que busca demonstrar que o texto deve ser visto como o resultado de 

uma complexa rede de processos, no curso dos quais os interactantes estão empenhados na 

produção de sentidos, KOCH (1996:35) propõe uma definição de texto como  
uma manifestação verbal constituída de elementos lingüísticos intencionalmente 
selecionados e ordenados em seqüência, durante a atividade verbal, de modo a 
permitir aos parceiros, na interação, não apenas a depreensão de conteúdos 
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semânticos, em decorrência da ativação do processos e estratégias de ordem 
cognitiva, como também a interação (ou atuação) de acordo com práticas 
socioculturais. 

 

A par disso, BEAUGRANDE (1997), concebendo texto como evento discursivo, isto 

é, envolvendo de forma integrada aspectos lingüísticos, cognitivos e discursivos propõe: “a 

textualidade não é  simplesmente uma propriedade lingüística ou traço ou um conjunto deles, 

mas um modo múltiplo de conexão ativado toda vez que ocorrem eventos comunicativos” 

[grifos do autor].  

É esta também a posição de FAIRCLOUGH (2003a), quando põe o texto, enquanto 

evento social, a par das estruturas sociais e práticas sociais, na composição daquilo a que o 

autor chama de semiose. Nessa concepção, textos são eventos sociais e não meros efeitos das 

potencialidades  definidas pela linguagem. Sob esse pano de fundo, toda prática social pode 

ser vista como uma articulação de (a) ação/interação, (b) relações sociais, (c) pessoas (com 

suas crenças, atitudes, histórias etc), (d) o mundo material (e) semiose. Esta última, por seu 

turno, figura em três modos de práticas sociais: os gêneros (modos de ação), os discursos 

(modos de representação) e estilos (modos de ser). 

Para o autor, nesse sentido, pode-se tomar o texto como formado por dois conjuntos de 

poderes causais: de um lado, estruturas e práticas sociais e, de outro, a ação de pessoas 

envolvidas nos eventos de que fazem parte. Textos são, nessa perspectiva, a realização 

interacionalmente situada de agentes sociais, cuja ação é, sobretudo, autorizada e restringida 

pelas estruturas e práticas sociais. 

Numa linha semelhante, que procura enxergar texto num lugar para além da noção de 

artefato, KOCH (2003) assim se pronuncia: 
Texto é um construto histórico e social; lugar de constituição e interação de 
sujeitos sociais; evento para o qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e 
sociais, ações por meio das quais se constroem interativamente os objetos de 
discursos e as múltiplas propostas de sentido, como função de escolhas operadas 
pelos co-enunciadores entre as inúmeras possibilidades de organização que cada 
língua oferece. [grifos da autora] 
 
 

Temos de reconhecer, portanto, que os textos estão envolvidos em processos de 

construção de sentidos e que têm efeitos causais (porquanto dão origem a mudanças) que são 

mediados pela construção de sentidos. Mais imediatamente, textos imprimem mudanças em 

nosso conhecimento, crenças, atitudes, valores, experiências. 
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1.1. O GÊNERO PUBLICITÁRIO 

   

De certo modo, são as condições sociais que tornam a publicidade um construto 

possível e nas quais se efetua seu elemento motriz, o consumo. Assim, são condições 

imprescindíveis à matraca publicitária primeiramente o supérfluo e em segundo lugar a 

existência de um mercado de massa. A esse respeito VESTERGAARD E SCHRØDER (1988: 

3-4), citando Turner, lembram que “a superprodução e subdemanda tornam necessário 

estimular o mercado, de modo que a técnica publicitária mudou da proclamação para a 

persuasão.” Sob essa perspectiva, o conjunto de necessidades materiais e sociais dá a tônica 

da relação informação/persuasão na publicidade: os objetos que usamos e consumimos 

deixam de ser meros objetos de uso para se transformarem em veículos de informação sobre o 

tipo de pessoa que somos ou gostaríamos de ser.  

Assim, situamos a publicidade dentro do conjunto dos gêneros textuais, 

principalmente se virmos, junto com MARCUSCHI (2002:19), que tais entidades são: (a) 

fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social de uma comunidade; 

(b) fruto de trabalho coletivo, contribuindo para ordenar e estabilizar as atividades 

comunicativas do dia-a-dia; (c) entidades sócio-discursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa; (d) eventos textuais altamente maleáveis, 

dinâmicos e plásticos que surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, 

bem como na relação com inovações tecnológicas. 

A publicidade, nesse sentido, reflete muito de perto as tendências do momento e os 

sistemas de valores da sociedade. Como já acentuam VESTERGAARD e SCHRØDER 

(1988: 74), 
Os anúncios [publicitários] devem preencher a carência de identidade de cada 
leitor,       a necessidade que cada pessoa tem de aderir a valores e estilos de vida 
que confirmem seus valores e estilos de vida e lhe permitam compreender o mundo 
e seu lugar nele; há um processo de significação, no qual um certo produto se torna 
a expressão de determinado conteúdo (estilo de vida e valores). 
 

 Além disso, é acima de tudo possível enxergar, junto com CARVALHO (1996: 11), o 

fato de que a onipresença da publicidade na sociedade de consumo cria um ambiente cultural 

próprio, um novo sistema de valores, co-gerador do espírito do tempo. 

Uma tal discussão é ancorada naquilo que CHARAUDEAU (1983: 118 e ss.) situa 

como o circuito externo do discurso da publicidade, distinguível do circuito interno da palavra 

configurada. Para o autor, o circuito externo diz respeito a todo um sistema sócio-econômico 

no qual se inscreve a prática publicitária e ao modo como os profissionais da publicidade 
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encaram o seu fazer. Assim, teriam lugar os assim concebidos sujeitos atuantes (sujets 

agissants), em que, publicitário, consumidor e produto possuem uma existência material e 

exercem respectivamente as funções de comunicante (que envolve desde o fabricante do 

produto até o responsável pela concepção do texto), interpretante (aquele que age lendo o 

texto e, eventualmente, adquirindo o produto) e referente (o objeto de troca que garante o 

lucro do publicitário/fabricante e promete ser benefício ao consumidor).  

É próprio do discurso publicitário, nesse âmbito, procurar ocultar o que se passa no 

circuito externo, por ser este o lugar onde os participantes encontram-se ligados basicamente 

por relações de interesse, em que o lucro maior nunca é o do consumidor.  

Torna-se necessário, por conseguinte, construir para o publicitário uma máscara de 

anunciante idôneo, sincero, cuja preocupação seria acima de tudo o bem-estar do consumidor, 

o qual, por seu lado, deve ser levado a comprar não pelo produto em si, mas por tudo aquilo 

que ele promete proporcionar e que faz parte do imaginário coletivo da comunidade onde 

vive. 

Por outro lado, CARVALHO (1996:105), preocupada com o que chama de lexicultura 

da publicidade, assinala todo ato de fala como um ato ritualizado, porquanto representador das 

práticas sociais e situa o gênero publicitário como reconhecido e aceito pelos participantes de 

uma comunidade: 
Dessa forma, circulam os discursos numa sociedade e são marcados os gêneros, que 
o falante reconhece no momento em que toma contato com eles. [...] Para que seja 
eficaz, ele [o gênero publicitário] requer a conjugação de certos elementos.[...]É um 
discurso matizado pela cultura em que está inserido, um discurso que utiliza a 
língua da comunidade e escolhe o léxico que lhe é inerente – assim como a 
imagem, produto e produtor da cultura. 

 

 CAMPOS (1987), a propósito, nos chama a atenção para o fato de que, para a 

promoção do produto, a ênfase quando da estruturação do anúncio se desloca daquele para o 

destinatário, passando-se da informação à persuasão. A criação publicitária trata-se, 

entretanto, de um processo bastante consciente quanto aos efeitos que se quer causar no 

receptor. Este, ao contrário, está cada vez mais alheio e desarmado quanto aos mecanismos 

persuasivos que põem o processo de comunicação publicitária no eixo do emocional, com um 

grau de eficácia relevantemente alto. 
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1.2. A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 

Recorrendo às ciências da linguagem para analisar grande número de slogans 

publicitários, GRUNIG (1991) evidencia os recursos lingüísticos sobre os quais se apóiam os 

publicitários para chamar à atenção, incitar desejos, suscitar a memorização de uma marca. 

Chamando a atenção para regularidades formais como as repetições de sons, os termos 

ambíguos, os efeitos dos paralelismos, as simetrias ou as rupturas, a subversão de formas 

fixas, a valorização de certas estruturas morfo-sintáticas, aquela autora mostra que os slogans 

põem sutilmente em aberto – quer para respeitá-las, quer para violá-las – algumas das mais 

rígidas leis da linguagem. 

O mundo da publicidade, portanto, preocupa-se em explorar ao máximo todas as 

possibilidades que lhe oferece a linguagem, pela recorrência à siglagem, às abreviaturas, às 

construções sintáticas inabituais, à perda da rigidez de emprego de certas formas verbais, aos 

jogos de palavras. 

Um aspecto bastante relevante relacionado à linguagem publicitária vem sendo 

investigado por SELLS e GONZALEZ (2003), a saber, a questão do layout do texto 

publicitário impresso. Nesse campo, uma atenção é destinada à função de vários aspectos 

relacionados à manutenção de figuras humanas na peça publicitária. Também são 

considerados elementos ligados à perspectivação das imagens e sua implicação com as formas 

de poder nas relações interpessoais publicidade/leitor. 

Na publicidade, figuras humanas são utilizadas para o estabelecimento de uma espécie 

de relação entre a imagem e o público/leitor/consumidor potencial, quando do uso de 

propriedades como a as dimensões de enquadramento ou a direção do olhar.   

SELLS e GONZALEZ (2003) postulam que, na publicidade impressa, em que pese o 

fato de as figuras humanas (human participants) nos serem estranhas, através de recursos de 

enquadramento e direção do olhar, elas estabelecem uma espécie de relacionamento que diz 

respeito a várias possibilidades de distância/proximidade social. Assim, por exemplo, a 

distância entre o sujeito focalizado e a câmera, também chamada dimensão de enquadramento 

(size of frame), pode sugerir um grau maior ou menor de intimidade entre os participantes – 

leitor e pessoa observada – numa escala que vai de um grau máximo a um mínimo, conforme 

a relação seguinte: 
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Close-up 

extremo 

Uma imagem inferior à cabeça e a altura dos ombros, ou uma parte 

isolada do corpo. 

Close-up Cabeça e ombros 

Medium close 

shot 

Figura humana da cintura para cima 

Medium shot Figura humana do joelho para cima 

Medium long 

shot 

Figura humana por completo 

Long shot Figura humana completa ocupando cerca da metade do quadro total

Very long shot 

 

 

 

 

 

mostra 

Figura humana ocupando menos da metade do quadro total 
Quadro 1: Publicidade: dimensões de enquadramento 

 

Uma vez que as relações sociais são influenciadas pela distância entre os interlocutores1, 

as dimensões de enquadramento correspondem a diferentes níveis de intimidade social, 

constituindo um forte fator decisivo no estabelecimento dos mecanismos argumentativos do 

texto publicitário. Os textos [1], [2] e [3], abaixo, são representativos dessa variação: 

 

   
Texto [1]                                   Texto [2]                                  Texto [3] 

 

Se, em [3], o close-up extremo sugere um grau de intimidade maior entre aquele que vê e 

a figura vista, num procedimento de interação mais pessoal, ao passo que em [1] temos que o 

recurso do medium long shot sugere tão somente uma observação, num nível maior de 
                                                      
1 DIONÍSIO (2001: 75), remontando a Steinberg, já chama a atenção para a importância, dentre outros fatores, 
da proxêmica (proximidade entre os interlocutores) para a construção do sentido e manutenção do processo 
interacional na interlocução face a face. 
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formalidade, em [2], temos, pelo recurso medium close shot um grau intermediário 

engajamento pessoal. 

Em um outro âmbito, na publicidade impressa, as figuras humanas podem ser divididas 

em duas categorias: aquelas que olham incisivamente para a câmera – e, conseqüentemente 

para o leitor/interlocutor – e outras que, ao contrário, se deixam olhar. Isso leva a dois tipos de 

focalização, um olhar de “demanda” (demand gaze), e um olhar de oferta (offer gaze). No 

primeiro caso, um determinado contato é estabelecido entre a figura do quadro publicitário e o 

leitor, exercendo uma relação mais íntima e de cumplicidade. A pessoa do fotograma 

endereça um olhar ao leitor convocando-o. Já no outro caso, há uma relação de olhar indireta. 

O leitor deixa de ser objeto para passar a sujeito levando a um grau de menor familiaridade e 

intimidade entre os interlocutores2: 

             
Texto [4 ]                                           Texto [5] 

 

Se num primeiro caso [4] temos uma figura humana que representa, junto com o leitor, 

uma relação “eu-você”, no outro [5], essa relação é desfeita pela reificação da pessoa do 

quadro que passa a um mero “ele/ela”. 

Do ponto de vista da organização dinâmica das imagens, especialmente quanto à 

perspectiva, temos as noções de ângulo horizontal e ângulo vertical. Sob o primeiro, temos 

um ângulo frontal, segundo o qual a figura humana do quadro parece nos dizer “olhe esta 

cena em que eu estou envolvido”; há ainda um ângulo horizontal oblíquo, no qual a figura 

humana nos diria “olhe esta cena que eu estou observando”. Para esses casos é possível 

enxergar uma relação de envolvimento entre os participantes se, junto com SELLS E 

                                                      
2 O olhar integra o grupo dos procedimentos cinésicos,que, juntamente com os proxêmicos, paralinguisticos, 
tacêsicos e os silêncios, compõem o conjunto de recursos conversacionais não-verbais (cf. DIONÍSIO, 2001:77) 
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GONZALEZ (2003) atentarmos para o fato de que, pelo ângulo frontal a figura humana 

parece nos dizer “o que você vê aqui é parte de nosso mundo, algo no qual estamos 

envolvidos”, como podemos notar no texto [6]. Já sob o ângulo oblíquo nos seria dito, “o que 

você vê aqui não faz parte de nosso mundo, este é o mundo deles, algo com o qual não 

estamos envolvidos”, conforme podemos depreender pela análise do texto [7]: 

   
Texto [6]                                         Texto [7] 

 

Do ponto de vista da perspectiva vertical, podemos considerar três ângulos distintos: 

aquele pelo qual figuras humanas são vistas do alto (high angle), exercendo o leitor uma 

posição de poder sobre o elemento visualizado; o ângulo em que há uma visão de baixo para 

cima (low angle), tendo a figura, ao contrário, um status de poder em relação ao 

observador/leitor; e um terceiro, em que figuras são vistas ao nível dos olhos (eye level), 

havendo uma relação de poder eqüipolente:3  

                                                      
3 No caso da publicidade brasileira um exame acurado revela que são extremamente raros os casos de 

perspectiva do tipo high angle, predominando a do tipo eye level. 
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Texto [8]                                 Texto [9]                            Texto [10] 

 

1.3. O DISCURSO PUBLICITÁRIO 

       A rigor, podem ser apontadas como cinco as tarefas básicas do publicitário 

(VESTERGAARD e SCHRØDER, 1988: 47):  

1.  Chamar a atenção; 

2.  Despertar o interesse; 

3.  Estimular o desejo; 

4.  Criar convicção; 

5.  Induzir à ação. 

Tais metas funcionam em coadunância com os elementos constitutivos do anúncio, 

segundo a concepção de VESTERGAARD e SCHRØDER (1988: 49): (a) título; (b) texto; (c) 

assinatura; (d) slogan. Assim, funções como a da atenção e do interesse têm como elementos 

responsáveis um consórcio entre título, ilustração e slogan.  

SELLS e GONZALEZ (2003) concebem uma divisão da publicidade em três 

componentes básicos: o texto, a imagem e a organização desses elementos.  

O texto figura como o elemento que fornece informação acerca do produto e mais 

propriamente fornece ancoragem para a imagem. Sob a categoria geral de texto, podemos 

encontrar uma informação descritiva acerca do produto, enunciados para cativar a atenção do 

leitor, bem como, tipicamente, frases curtas que encerram a função de slogan e finalmente o 

nome da empresa e/ou produto anunciado. São, quanto a esse aspecto, dignas de nota 

propriedades físicas do texto como fonte (forma, tamanho), cor, formato etc. 

A par disso, a publicidade possui um componente icônico, uma imagem que é tipicamente 

uma cena que fornece um pano de fundo para o conjunto da peça publicitária. Usualmente, ela 
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funciona como um componente interpretacional que guia o leitor para certos aspectos de 

sentido, possivelmente em coadunância com o texto. 

Imagem e texto estão dispostos articuladamente sob determinada organização que passa a 

ser um importante componente para o conjunto da peça publicitária. A organização pode 

sugerir coerência, algum modo de ordem em que as partes são interpretadas e a relevância que 

determina o modo particular de sentido que a publicidade possui. 

Quanto ao modo como se estrutura o discurso da publicidade, CHARAUDEAU (1983) 

distingue entre um circuito externo e outro interno da palavra configurada. O primeiro está 

relacionado ao sistema sócio-econômico no qual se inscreve a prática publicitária e ao modo 

como os profissionais da publicidade encaram o seu fazer. Trata-se do lugar dos sujeitos 

atuantes (sujets agissants), onde publicitário consumidor e produto possuem uma existência 

material, exercendo as seguintes funções: 

a) comunicante (EUc) – envolve desde o fabricante do produto até o publicitário, 

responsável pela concepção do texto; 

b) interpretante (TUi) – aquele que age lendo o texto, sendo, eventualmente, um potencial 

consumidor; 

c) referente (ELEo) – o objeto de troca que garante o lucro do publicitário/fabricante e 

promete ser benefício ao consumidor potencial. 

  Já no que se reporta ao circuito interno, temos correspondentemente os seguintes 

elementos do discurso, postos em cena na/pela enunciação: 

a) anunciante (EUe) –  que não se apresenta como publicitário, mas como porta-voz da 

empresa produtora do bem de consumo, com a qual se identifica. É o responsável pela 

enunciação, através da qual sua imagem se constrói, correspondendo à figura do locutor-

enquanto-tal [L]; 

b) utilizador eventual do produto (TUd) –  que não é apresentado como consumidor, mas 

como “sujeito  que tem tudo a ver” com o produto oferecido. É designado pelas marcas de 

segunda pessoa, correspondendo ao que as teorias de Marketing chamam de target e 

equivalem à figura do alocutário (AL); 

c) terceiro (ELEx) – aquele/aquilo de que/quem se fala, correspondendo, às vezes 

simultaneamente, ao produto (P) e à empresa que o oferece ao mercado consumidor. 

Ambos não são apresentados em sua forma bruta, mas dotados de qualidades (q) e 

reconhecidos pela marca (M) que os identifica, sendo designados no texto pelo nome 

próprio (M) ou pelos pronomes de terceira pessoa e correspondendo ao referente da 

comunicação. 
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  É, sob essa perspectiva, interessante ao discurso publicitário ocultar o que se passa no 

circuito externo, uma vez que nesse lugar os participantes se encontram ligados basicamente 

por relações de interesse, onde o lucro maior nunca é do consumidor. Faz-se necessário, nesse 

sentido, construir para o publicitário uma máscara de anunciante honesto, sincero, tão somente 

interessado no bem-estar do consumidor. Este, por seu lado se vê compelido a adquirir não o 

produto (P) em si, mas aquilo que ele pode proporcionar (R) e que faz parte do imaginário da 

comunidade em questão (amor, juventude, beleza, saúde, segurança), elemento que representa 

para o consumidor – travestido em “agente de uma conquista” – tudo o que este mais deseja.  

 Tal atividade consumidora, enfatiza CAMPOS (1987), passa, portanto, da 

consideração dos objetos em seu valor-de-uso (determinado pelas propriedades 

materialmente inerentes à mercadoria) à agregação de um valor-de-troca simbólico. Se o 

primeiro se pode definir em termos individuais, este último é estritamente social, por 

promover o relacionamento entre diversos produtores.  

 Valor-de-uso e valor-de-troca não mantêm, dessa forma, mais vínculo algum em nosso 

sistema de consumo: enquanto um perde sua funcionalidade prática, o outro  transforma os 

objetos em conotadores de  posição social, em portadores de significação social. O valor do 

objeto, nesse sentido, não mais é definido pelo trabalho nele corporificado, mas pelo sistema 

social que faz dele signo de seus valores básicos – status, felicidade, amor, segurança.  É, 

com efeito, através primordialmente de objetos que os homens se relacionam uns com os 

outros.  

 A publicidade desloca, portanto, o objeto de sua função de uso para uma função de 

signo, promovendo a acumulação e proliferação dos objetos, numa política do supérfluo, 

numa extinção planejada daqueles através de sua reciclagem/perecibilidade, gerando 

necessidades e desejos que levam a um consumo recorrente e praticamente forçado. 

  Por outro lado, o produto (P) passa de mero objeto de troca a “auxiliar para a 

conquista” do agente, vale dizer, naquilo que possibilita o fácil acesso do consumidor àquilo 

que mais deseja.  

  Esse jogo, que caracteriza o projeto de fala do publicitário, pode ser observado através 

do diagrama seguinte, que caracteriza o esquema geral de representação dos dois circuitos do 

ato de fala na publicidade (CHARAUDEAU, 1983: 124): 
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Euc =           EUe = anunciante -------------------------------- 
Publici-                                 [se desejar R, então P(M)]  TUd = utilizador eventual       TUi = 
tário            ELEx = P (M) x q  [conquista do TUd]                   do produto              consu- 
                                                                                                                                        midor           

QUADRO 2: Representação dos circuitos do ato de fala na publicidade 

 

  O ato de fala do sujeito enunciador constrói-se, nessa perspectiva, a partir dos 

seguintes objetivos (CHARAUDEAU, 1996: 30): 

a) Factivo – situação de manipulação do consumidor para que ele execute o ato de consumo. 

É o fazer fazer. 

b) Informativo –Consiste em informar ao consumidor os benefícios de P em relação a seus 

anseios. É o fazer saber, fundamentado nas máximas de qualidade e de quantidade4. 

c) Persuasivo – em que se exprime uma preocupação com uma certa verossimilhança do 

conteúdo. É o fazer crer. 

d) Sedutor – capacidade de P de agradar o consumidor. Constitui-se no fazer prazer. 

É possível conceber, assim, toda comunicação de massa como sendo um jogo de 

trocas e de influências de todas as formas (autoridade, sedução, pedagogia, relação de poder, 

cumplicidade) entre três actantes partenários e, no caso da publicidade, entre 

anunciante/emissor – aquele que fala (fabricante, produtor, agente publicitário) –, o 

objeto/referente – a coisa de que se fala (o produto, o objeto, o serviço ou a marca) e o 

público/receptor – o conjunto de pessoas a quem se destina a mensagem (clientes, usuários, 

consumidores, compradores). Não se trata aqui de um esquema unidimensional, havendo n 

maneiras de se realizar esse jogo de papéis desempenhados pelos três atores. 

Há, por conseguinte, praticamente 60 maneiras de se pôr em cena essa relação de 

comunicação e nove estratégias publicitárias de base, segundo apontam Cathelay e Ebguy 

(apud BAYLON e MIGNOT, 1994: 295), ao analisarem o estilo da publicidade. 

Pelo que se pode depreender do quadro apresentado, podemos considerar que as 

relações apontadas vêm demonstrar que a comunicação publicitária é, antes de tudo, a escolha 

de uma relação com a audiência. Ela se constitui, consciente ou inconscientemente, mais ou 

                                                      
4 O filósofo americano H. P. Grice é quem postula que a comunicação humana é basicamente regida pelo 
princípio da cooperação: quando duas pessoas se prestam a interagir verbalmente, elas irão cooperar entre si, 
fazendo o possível para que a interlocução transcorra do modo mais adequado possível. Tal princípio prevê a 
existência de quatro “cláusulas” (máximas, no dizer griceano): de quantidade (não diga mais nem menos do que 
aquilo que lhe foi requisitado); de qualidade (só diga algo para o que tenha evidência, não diga o que sabe não 
ser verdadeiro); de relação (diga somente o que é relevante para o momento); de modo (seja claro, conciso e 
objetivo). 
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menos ardilosamente conforme o caso, de uma concessão feita ao público-receptor para tornar 

a mensagem mais aceitável.  

A comunicação publicitária, por conseguinte, é mais mágica e passional do que se 

imagina. Nela, mais que em qualquer outro campo, o dinheiro e a arte estão estreitamente 

imbricados. Há, antes de tudo, uma forte desproporção entre a futilidade dos objetos e a 

vastidão  

 
Escolha de 
UNIVERSO 

Escolha de 
ESTATUTO 

Escolha de 
REGISTRO 

ESTRATÉGIAS 

 Ponto de vista  Em evidência Qualidades e 
benefícios 

Para uma 
QUINTESSÊNCIA 

1. ONTOLÓGICO EMISSOR 
técnico 

ANUNCIANTE 
especialista 

Intenção 
FUNCIONAL  
RACIONAL 

Para  valorizar o produto 
pelo Know-how de seu 
fabricante 

2. EGOÍSTA EMISSOR 
de classe 

ANUNCIANTE 
herdeiro 

Raízes 
SÓCIO- 
SIMBÓLICAS 

Para valorizar o produto 
pelas raízes nobres 

tomadas do produtor 
3. ESOTÉRICO EMISSOR 

artista 
ANUNCIANTE 
esnobe 

Estética 
PSICO-
IMAGINÁRIA 

Para valorizar o produto 
pela forte e extravagante 
personalidade artística da 

marca 
4. CATALOGRÁFICO REFERENTE 

“em si” 
OBJETO 
nu e cru 

Existência 
FUNCIONAL/  
RACIONAL 

Para valorizar o produto, 
pondo-o a nu, ao 
microscópio sem artifício 

5. TRÁGICO REFERENTE 
elitista 

OBJETO 
Como um must 
elitista 

Status 
SOCIO- 
SIMBÓLICO 

Para fazer do produto um 
ator essencial no jogo de 
papéis sociais 

6. CÔMICO REFERENTE 
lúdico 

OBJETO 
em sua 
extravagância 

Sonhos 
PSICO-
IMAGINÁRIOS 

Para fazer do produto uma 
bela válvula de escape 

7. PRÁTICO RECEPTOR 
meio 

PÚBLICO 
utilitarista 

Performance 
FUNCIONAL/  
RACIONAL 

Para valorizar o produto 
por suas performances 
úteis na vida cotidiana 
real do cliente 

8. STATUS RECEPTOR 
em relação 

PÚBLICO 
em seu estilo de 
vida 

Promoção 
SÓCIO- 
SIMBÓLICA 

Para valorizar o produto 
por suas virtudes de 

prestígio e promoção 
social 

9. HEDONISTA RECEPTOR 
individualista 

PÚBLICO 
narcisista 

Prazer 
PSICO-
IMAGINÁRIO 

Para valorizar o produto 
por uma história de amor 
com seu usuário 

 
Quadro 3: Estratégias publicitárias de base 
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dos recursos empregados, entre a banalidade do produto e o esplendor da mensagem, 

entre a vulgaridade do objetivo postulado e o misticismo das imagens evocadas. 

Assim, se comunicar significa escolher uma relação com o público-receptor, importa 

que os publicitários conheçam o comportamento do consumidor. Aqueles, com efeito, podem 

escolher como protagonista da mensagem o próprio conjunto de consumidores potenciais; eles 

lhes dão – na realidade ou por simulacro – o poder sobre os fatos relatados. Podem adotar o 

ponto de vista do usuário-consumidor, deixando de lado a ótica do fabricante, enaltecer o 

objeto em um registro funcional, enfatizando-se suas performances concretas, seus usos 

práticos, seu valor abordável, suas facilidades materiais. 

O publicitário pode igualmente operar em  um espírito de status, quando o consumidor 

em seu modo de visão, de relações e posicionamentos, tornam-se os protagonistas (as 

vedetes). Os produtos passam a representar um signo de reconhecimento social além de seu 

papel real, de sua utilidade e distante das intenções do publicitário. Sua função primeira ou 

segunda é  a afirmação de um status em face de outros. 

Enfim, o publicitário pode valorizar o produto sob um registro imaginário, 

psicológico, que advém de realidades imateriais, de sonhos. O produto identifica-se como o 

cliente-herói do modo mais subjetivo e emocional. É uma estratégia relacionada a produtos de 

essência narcisista, cuja utilidade funcional é menos importante que a satisfação de 

motivações subconscientes – perfumes, cosméticos para homens e mulheres. 

Cabe ao publicitário, para criar verdadeira convicção sobre a superioridade de um 

produto em relação aos concorrentes, o desenvolvimento daquilo a que VESTERGAARD e 

SCHRØDER (1988: 65) chamaram de Proposta Única de Venda (PUV):  
O mais provável é que as PUV [Propostas Únicas de Venda] sejam essencialmente 

estéticas como o sabonete transparente ou a pasta de dentes com listas; a inovação 

estética em grande caso e revelada por uma inovação de estética lingüística. [grifo 

nosso] 

 

A par disso, o discurso publicitário, segundo CARVALHO (1998: 59), “tem as 

características específicas da sociedade na qual se  insere e é o testemunho autorizado dos 

imaginários sociais do contexto envolvente, revelando o funcionamento cultural”, ajudando a 

configurar a publicidade enquanto um grande instrumento da sociedade de consumo no 

sentido de tornar imóveis os códigos sociais existentes, colocando cada um dos  indivíduos 

em seu devido lugar. 
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CAMPOS (1987) argumenta que, na publicidade, tanto a mensagem, em sua dimensão 

sedutora e persuasiva, quanto o produto subordinam-se em grau de importância ao 

destinatário. A decodificação da mensagem está, portanto, vinculada à ideologia do receptor: 

seu cabedal de conhecimentos e o de seu grupo; seus sistemas de expectativas psicológicas; 

suas atitudes mentais, sua bagagem cultural, seus valores.  

É a ideologia, nesse campo, um instrumento de dissimulação e ocultação da existência 

de divisões de classes, propondo  como sendo de interesse comum os interesses de uma classe 

dominante, razão pela qual ela surge como um modo ilusório pelo qual se representam o 

aparecer social como se este fosse a própria realidade social. 

 Nesse âmbito, a publicidade se mostra como esteio no qual a ideologia garante sua 

existência material: ela é responsável pela relação imaginária que os indivíduos mantêm com 

as condições reais em que vivem.  

Nesse sentido, a publicidade, para promover o produto, objetiva seduzir o consumidor 

a aderir à mensagem proposta, apresentando, para tanto, uma visão parcial e deformada da 

realidade, privilegiando objetos ao invés de pessoas. Dilui-se, assim, a percepção do todo e 

mantêm-se com o momento histórico relações parciais e incongruentes, desembocando na 

criação  de um mundo ideal ou, mais propriamente, numa “desrealização do real”, processo 

pelo qual os componentes são reais (cenários, pessoas, objetos, ações), mas o conjunto – a 

mensagem que transmitem – não.  

Um dos aspectos concretizados por tal fator, argumenta CAMPOS (1987), é o da 

personalização, pela qual relações estritamente comerciais são transformadas em relações 

pessoais em que objetos e serviços oferecidos se revestem de calor, assediam afetiva, amistosa 

e amorosamente o consumidor para quem se insurgem apelos salientes para suprir carências 

de proteção e gratificação ( realizados sob uma dada instância maternal). Na promessa de 

satisfação desse tipo de falta, a sociedade de consumo – pela publicidade – cria um 

movimento circular de demanda, garantindo sua reprodução e sobrevivência.  

Assim, no discurso publicitário, a instância do real se dilui cada vez mais num 

simulacro, que se constitui na ordem que se adapta ao consumidor, o qual tem de se adaptar a 

uma ordem bem real de dominação e exploração.  

A alienação do homem com o objeto de seu trabalho – caracterizada pela sociedade de 

consumo e o modo de produção capitalista – é recuperada na proposta de relação 

personalizada entre o consumidor e os objetos de consumo, para os quais são deslocadas as 

relações do homem consigo mesmo e com os outros. Dá-se lugar à individualidade, à 

conformidade  do indivíduo a si mesmo.  



 

 

36

Esses modos de relação são propostos ao indivíduo sob a forma da liberdade. Ele é 

incitado a pensar, a comparar, a escolher. Nesse jogo de ilusória liberdade de escolha, a 

publicidade aparece como o substituto de uma  participação social ativa.  

A publicidade também se caracteriza como um ponto de intercruzamento de diversas 

superfícies textuais, uma rede de relações de intertextualidade, com o objetivo  de diminuir 

distâncias entre o produto e o consumidor. Nesse âmbito, ela se  nutre do universo cultural 

destes, utilizando-lhes as várias linguagens, léxicos, discursos. Entretanto, essa 

interdiscursividade está sempre a serviço da lógica dominadora quando a publicidade quase 

sempre subverte os discursos, a serviços do produto ou imagem da marca que promove. 

Assim, o publicitário pode escolher como protagonista da mensagem o próprio 

conjunto de consumidores potenciais. Ele lhes dá – na realidade ou por simulacro – o poder 

sobre os fatos relatados. E pode adotar o ponto de vista do usuário-consumidor, deixando de 

lado a ótica do fabricante, ou ainda, enaltecer o objeto em um registro funcional, enfatizando-

se suas performances concretas, seus usos práticos, seu valor abordável, suas facilidades 

materiais. 

Também para CAMPOS (1987), a enunciação no discurso publicitário se dá de forma 

bastante complexa, podendo detectar-se diversos emissores e vários níveis de enunciação. Um 

emissor1 é representado pelo publicitário, que não se coloca como sujeito do discurso: elabora 

dados exteriores fornecidos por pesquisas de mercado e opinião. Um emissor2 é representado 

pelo narrador ou personagem que se dirige ao receptor. Um emissor3 é representado pelo 

produto/empresa que assina o anúncio. Um emissor4 é representado pela sociedade de 

consumo, dimensão menos perceptível e, portanto mais complexa. Esse jogo enunciativo leva 

ao caráter de inexpectatividade do discurso publicitário, quando este, embora se caracterize 

por formulações novas, tem como objetivo a formação de hábitos, o automatismo. 
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CAPÍTULO 2: UMA MULHER É UMA MULHER: LINGUAGEM E 

REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO (GENDER) 

 

2.1. ESTUDOS DE LINGUAGEM E GÊNERO: UM BREVE RETROSPECTO 

  Já se encontram bastante consistentes estudos sobre o problema do gênero (gender) no 

campo da Lingüística, em que são postas em evidência questões femininas, relações entre 

homens e mulheres, bem como entre mulheres e as várias representações de feminilidade e 

masculinidade (HEBERLE, 2001a).  

  Já há aproximadamente três décadas vêm se desenvolvendo pesquisas no âmbito da 

relação entre linguagem e gênero, sendo a obra de Robin Lakoff, Language and Woman’s 

Place, precursora nesse sentido. Inicialmente, como nos aponta MULLANY (2000), 

despontam duas grandes correntes. Entre o final da década de 1970 e início da de 1980, 

predominaram as pesquisas que ficaram conhecidas como abordagens do tipo 

poder/dominação. A partir de meados da década de 1980 e início da de 1990, uma abordagem 

baseada em cultura/diferença é predominante. Ambos os pressupostos assumem que a 

diferença entre o falar do homem e o da mulher é pré-existente. Como e por que esta 

diferença se dá é que é a  grande questão a se resolver. 

  Trabalhos que seguem a abordagem de base poder/dominação defendem que o 

considerável poder econômico que os homens têm sobre as mulheres em nossa sociedade 

permeiam a linguagem, resultando em uma dominação masculina nas interações 

conversacionais: a dominação masculina das estruturas de poder da sociedade implicaria no 

fato de que o falar dos homens é mais fortemente valorizado. Esta foi, segundo MULLANY 

(2000), o modo de ver de pesquisas  como as de Don Zilmmerman & Candace West, Pamela 

Fishman e Dale Spender, por exemplo. 



 

 

38

  Já as abordagens de base cultura/diferença (Tannen, Coates, Matz/Borker) sustentam 

que homens e mulheres falam diferentemente devido a diferenças que  são implementadas 

durante o próprio processo de socialização. Em vez de ver a linguagem feminina como algo 

que é imposto à mulher pelas instituições da sociedade patriarcal, começam a celebrar estilos 

da fala da feminina. Como conseqüência, pesquisas que seguiram tal abordagem foram 

diretamente criticadas por ignorar de certo modo as estruturas de poder que operam na 

sociedade, sendo, não raramente acusadas de não-engajadas e apolíticas.  

  As explanações baseadas nas abordagens apontadas são taxadas de simplistas por seus 

críticos, dentre os quais se encontram Deborah Cameron, Alice Freed, Victoria Bergvall, uma 

vez que se ancoram em uma visão ainda muito dicotomizada de gênero, resultando em 

asserções tais como a de que homens falam de um modo, ao passo que mulheres se expressam 

de outro. Tais estudos ignoram a própria diversidade inserida nos grupos de mulheres bem 

como nos dos homens, a um só tempo em que ignoram as diferenças culturais, e diferenças 

que resultam de outras variáveis sociais como idade, classe e etnia. 

  MULLANY (2000), na esteira de Judith Butler, esposa a concepção de gênero como 

um construto performativo social. Tal visão, concebendo gênero com algo flexível, afasta a 

possibilidade de este ser um conceito rígido e fixo, fato que serviria para perpetuar 

estereótipos associados aos modos de expressão feminino ou  masculino5.  Sob esse ponto de 

vista, masculinidade e feminilidade não são traços que possuímos inerentemente, mas sim 

efeitos que pomos em voga pelas atividades que partilhamos. 

  Nessa perspectiva, gênero é identificado com o nível individual, isto é, com o falante 

individual que põe em voga a identidade marcada pelo gênero quando engajado em uma 

situação interativa. Assim, os indivíduos trabalham juntos para pôr em ação a identidade de 

gênero nos contextos específicos de comunidades de práticas, cuja elipse está inserida em 

uma outra mais ampla, a do nível ideológico, onde o comportamento lingüístico dos 

indivíduos pode ser restringido por forças que operam num nível societário mais amplo. 

  No Brasil, os estudos envolvendo a relação linguagem/gênero comungam com áreas 

do conhecimento como a antropologia, a sociologia, a educação, a história, a literatura, em 

pesquisas que buscam desvendar os mecanismos mais complexos que organizam as relações 

de gênero em nossa sociedade. 

                                                      
5 CAMERON (1997:60) defende que mulheres e homens não simplesmente apreendem e reproduzem modos de 
fala apropriados a seu próprio sexo. Machos e fêmeas apreendem um conjunto complexo de sentidos marcados 
pelo gênero e ambos os sexos são completamente capazes de usarem estratégias associadas à respectiva 
masculinidade ou feminilidade. 



 

 

39

 Até bem recentemente, as principais pesquisas relacionadas ao estudo de linguagem e 

gênero eram norteadas por categorias dicotômicas tais como as apresentadas a seguir 

(HEBERLE, 2001b): 

 

Linguagem dos homens    Linguagem das mulheres 

Esfera pública Esfera privada 

Linguagem escrita Linguagem oral 

competição Cooperação 

Poder/autoridade Solidariedade 

Foco na informação Foco na interação 

permanência Efemeridade 

distância Intimidade 

poder Não-poder 

profissão Lazer 

Opressor Oprimida 

Manutenção de status  

Apresentação de conhecimento e  

habilidades 

Estabelecimento de contato  

Negociação de relações 

Compartilhamento de experiências 
 

Quadro 4: Estudo de linguagem e gênero – categorias dicotômicas 

 

Sabe-se, a despeito disso, que categorias como gênero e sexo são hoje mais 

propriamente entendidas como socialmente construídas e descritas como partes de um 

contínuo. 

  É, portanto, imprescindível ao estudo das relações de gênero um olhar mais aguçado 

para o contexto sociocultural. Não é gratuito dizer, nesse contexto, que duas das áreas da 

Lingüística mais chamadas para essa tarefa são a da Análise Crítica do Discurso (ACD) e da 

Sociolingüística Interacional (SI). 

  A despeito do fato de o conceito de gênero ter recebido várias denominações, podemos 

considerá-lo como uma categoria socialmente construída, diferenciada da oposição biológica 

macho/fêmea, que interage com outras variáveis sociais como idade, escolaridade, classe 

social, orientação sexual, grau de intimidade entre os participantes de uma dada interlocução, 

suas emoções, conhecimento prévio entre si. É também uma categoria que trabalha com a 

relação de poder entre os participantes (HEBERLE, 2001a). 
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CAMERON (1995) acentua que a repetição de modos de vestir, gestos, aparência, uso 

da linguagem e de outras características é necessária caracterizar a identidade de gênero, 

como identidades sociais desempenhadas pela repetição de determinados atos, que vão 

gradualmente se incorporando ao senso comum. 
  

 

  2.2. MASCULINO/FEMININO E DISSIMETRIAS LINGÜÍSTICAS 

Ao refletir acerca da imagem da mulher via linguagem,  YAGUELLO (1992: 91ss) 

procura oferecer respostas a questões como: o que é o gênero? Qual a função do gênero? Há 

uma relação entre gênero e sexo? Até que ponto o gênero é influenciado pelas representações 

simbólicas coletivas? 

A rigor, o gênero parece exprimir as representações do inconsciente coletivo, 

respondendo à profunda necessidade de racionalização que habita a humanidade. Assim, a 

partição do universo entre elementos de essência masculina, de um lado, e elementos de 

essência feminina, de outro, parece ser uma constante na humanidade. A dicotomia 

macho/fêmea, ativo/passivo, razão/coração, ordem/desordem, racional/irracional, governa, 

portanto, nossa visão de mundo.  

Todos os sistemas se fundam sobre uma oposição de traços tais como 

animado/inanimado, humano/não-humano, macho/fêmea, aos quais as línguas “de classes” 

juntam outros como grande/pequeno, líquido/sólido, plano/em relevo etc. Dessa forma, assim 

como as demais categorias gramaticais, o gênero é percebido até certo ponto, pelos locutores, 

como pertencendo à ordem natural das coisas. Há que se distinguir, portanto, um gênero 

gramatical de um gênero natural. De um ponto de vista estritamente gramatical, o gênero 

constitui mero sistema de classificação dos nomes.  

YAGUELLO (1992: 92) questionando-se acerca do valor da distinção do gênero na 

gramática, chega mesmo a admitir que tal não serve objetivamente para nada. O gênero, a 

despeito de tantas incoerências, é uma categoria que resiste ao tempo (cf. flexão de número). 

Porém, nas línguas em que há uma distinção entre masculino e feminino, o feminino é sempre 

derivado do masculino, jamais a forma principal, o que não deixa de ser representativo em 

relação à situação social respectiva do homem e da mulher na época em que se fixaram tais 

formações gramaticais. 

O gênero tem, portanto, sua origem em um recorte da realidade que varia segundo as 

sociedades. A língua reflete as mentalidades: muitos aspectos da morfologia se apóiam em 

estereótipos profundamente enraizados nos espíritos: à mulher passiva se opõe o homem 
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ativo. Examinando-se palavras das línguas indo-européias, nota-se que, quando são 

particularmente investidas de um valor simbólico e mítico, constata-se uma paridade 

antonímica masculino/feminino que se prende perfeitamente à dicotomia macho/fêmea e, 

portanto, a uma interpretação em termos de simbolismo sexual. Assim, tem-se a lua/o sol, o 

dia/a noite, o fogo/a água, o céu/a terra. O fato de essas palavras variarem de gênero de uma 

língua para outra não diminui em nada o simbolismo, certamente universal, que cada cultura 

constrói do próprio sistema de valores simbólicos de que cada uma dispõe.6 

É importante assinalar, nesse sentido, junto com estudos da antropologia lingüística, 

que em um estádio “primitivo” e, anterior ao surgimento das religiões ditas reveladas 

(Judaísmo, Islamismo) e, portanto, patriarcais, os semitas associavam a idéia de força, de 

poder (mágico e sobrenatural) ao feminino. A passagem do estádio “animista” ao estádio 

“religioso” propriamente dito teria sido acompanhada, sob o plano lingüístico, de uma 

substituição do feminino pelo masculino, doravante o gênero dominante. Conseqüentemente, 

o domínio da religião oficial passa a ser o masculino (cf. A. J. Weinsinck apud YAGUELLO, 

1992: 110) 

O gênero se revela essencialmente, portanto,  como um suporte das representações 

coletivas. Não sendo um instrumento perfeito,  a língua e suas disfunções podem ser 

reveladoras de conflitos psicológicos e sociais. No campo da gramática, podemos, junto com 

YAGUELLO (1992: 115-139), levantar algumas características reveladoras de uma assim 

chamada dissimetria gramatical quanto aos papéis do homem e da mulher implicados, em que 

uma  posição dominante masculina pode ser vista como reflexo da posição dominante mesma 

dos homens na sociedade: 

a) A formação de nomes agentivos por sufixação (tipo ator/atriz) está desaparecendo; 

quando existe, há uma tendência das conotações pejorativas para a mulher (ver 

presidenta, sargenta); 

b) Há uma diferenciação insidiosa que se faz no espírito dos locutores sobre base dos 

papéis masculinos e femininos na sociedade: “babá” será percebido sempre como 

feminino; mestre como masculino; é digno de nota também prostituta/*prostituto; 

dona de casa/ *dono de casa; 
                                                      
6 É interessante notar, a esse respeito, que, quanto aos nomes de máquinas, constata-se a preeminência do gênero 

feminino. Porquanto auxiliar do homem, não podiam deixar de sê-lo. Tal estatuto pode estar ligado também ao 

da palavra “mão” em todas as línguas indo-européias. Já a identificação da terra a uma mulher remonta a todas 

as culturas e a todas as épocas (mãe-terra).  (YAGUELLO, 1992:103;108). 
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c) Há uma curiosa incidência de formas femininas para insultar homens: sacana, canalha, 

pulha, filha da puta; 

d) Raras são as palavras femininas que se aplicam indiferentemente aos homens e às 

mulheres (vítima, pessoa). Ao contrário, inúmeras são as palavras masculinas que 

designam igualmente as mulheres, sobretudo no campo dos agentivos; 

e) Há casos de saturação do feminino num par opositivo animado x inanimado: 

crítico/crítica, político/política, músico/música; 

f) Casos há em que o nome do agente constitui um título/grau e o feminino designa a 

esposa do titular desse título e não tem homólogo feminino: cônsul/consulesa, 

embaixador/embaixatriz; 

g) A formação do feminino na maioria dos casos se baseia no masculino, com raras 

exceções: viúva/viúvo, noiva/noivo;  

h) Designações profissionais com implicação de prestígio são mais comum quando no 

masculino. Veja-se cozinheiro, com conotação de  chefe de cozinha, e costureiro, que 

possuem um status bem superior à cozinheira e costureira, que precisariam de uma 

forma prepositiva “grande” para alcançar a simetria de prestígio: grande cozinheira, 

grande costureira; 

       

i) A forma feminina não raramente assume sentido pejorativo ou injurioso: 

aventureiro/aventureira, cão/cadela, vagabundo/vagabunda, pistoleiro/pistoleira, 

garoto de rua/garota de rua, homem da vida/mulher da vida, touro/vaca. 

 

A igualdade de direitos entre homem e mulher deve, a despeito desses pontos, se 

refletir também na língua. A resistência a essa igualdade de direitos vem por parte de um 

pernicioso imobilismo lingüístico, das próprias mulheres e do corpo social com um todo, que 

põe ainda as mulheres num lugar à parte.  

O que é mais grave, portanto, não é a dissimetria em si, mas a imagem e o status da 

mulher, veiculados por essas conotações  da linguagem. Nesse sentido, formas orto-

gramaticais concorrem para a manutenção de verdadeiras conquistas sociais. Uma vez que 

ausência de formas representa ausência de direitos, a criação de novas formas propiciam tal 

ganho: veja-se os casos de mestra, forma alternativa para designar a portadora de título de 

Mestrado e embaixadora, para designar a funcionária diplomata e não a esposa do 

embaixador. 
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      2.3.   PODER DA LINGUAGEM, LINGUAGEM DO PODER 
 

 Para ROJO & GALLEGO (1997), a marginalidade e a falta de poder das mulheres 

reflete-se não só nos modos como se espera que as mulheres falem, mas também nos modos 

como se fala das mulheres. 

 VAN DIJK (1998b) define o termo poder como uma relação estabelecida entre grupos, 

classes ou outras formações sociais ou entre pessoas como membros sociais, num processo de 

interação: dados dois grupos A e B, o primeiro tem poder sobre o segundo, e, em condições 

reais, A controla o poder de B, o que vai permitir que sejam controlados os desejos e planos de 

B, bem como suas crenças. Tal controle de B por A é necessário para que o poder seja mantido 

ou exercido. É preciso, portanto que B conheça de A suas preferências e desejos e que o 

próprio poder siga uma linha ideológica que represente as cognições pertencentes a um 

grupo.7 

Os detentores do poder, nessa perspectiva, usam estratégias para influenciar seus 

dominados (no caso da publicidade, seus potenciais consumidores), tais como caracterizar 

suas atitudes como altruístas e valorizar seus próprios interesses, o que tem levado esses 

dominantes à prática da autodefesa desses interesses, considerando-os como inevitáveis, 

verdadeiros, ponderáveis, quando qualificados como ruins pela maioria da população. 

Para FAIRCLOUGH (1990), é por meio da linguagem que as pessoas dos mais 

variados grupos sociais podem exercer o poder sobre outras no conjunto de relações que 

estabelecem na sociedade a que pertencem. Tal autor está, portanto,  particularmente com o 

olhar voltado para o fato de como, para a dominação de algumas pessoas por outras, a 

linguagem entra em ação, contribuindo para a produção, manutenção e troca de relações 

sociais de poder. Porquanto contribuam para tal processo de dominação nas relações sociais, 

ideologia, linguagem e poder figuram como elementos centrais de análise em sua concepção.  

A ideologia, nesse caso, se ancora como parte integrante do discurso – prática social, 

todo o processo de interação social –, uma vez que as estruturas sociais que o determinam 

estão intimamente relacionadas  às representações ideológicas das instituições marcadas na 

sociedade, os aparelhos ideológicos de que também nos falou CAMPOS (1987).8  

                                                      
7 Ao contrário de trabalhos anteriores em ciências sociais, VAN DIJK (2000) enfatiza que as ideologias têm uma 
importante dimensão cognitiva: elas podem ser estudadas como estruturas representadas na mente dos membros 
de um grupo, tais como o conhecimento (knowledge). Para ele, uma vez que as ideologias não são simplesmente 
adquiridas e representadas pelos indivíduos, mas, sobretudo socialmente apreendidas e coletivamente 
representadas por um grupo de pessoas, devem ser tomadas como sendo, a um só tempo, de natureza cognitiva e 
social. 
8 Cf. item 1.3. 
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Nesse sentido, FAIRCLOUGH (1990) concebe ser o discurso marcado pelas estruturas 

sociais que, ao mesmo tempo que a determinam, produzem-na9. As relações intrínsecas entre 

o discurso e o poder podem se manifestar de maneiras variadas. Para o nosso caso 

especificamente, é interessante frisar o “poder escondido no discurso”, na exata medida em 

que envolveria participantes separados no tempo e no espaço como se configura o discurso da 

mídia e, em especial o da publicidade a respeito do que se pôde depreender pelo esquema de 

CHARAUDEAU (1984).10  

Há, portanto, no dizer de FAIRCLOUGH (1990), uma interdependência entre 

linguagem, ideologia, discurso e poder, sendo aquela tomada como uma prática social, 

processo por meio do qual as pessoas interagem dentro de um contexto social e o discurso 

determinado pelas estruturas sociais, ideológicas por excelência que o (re)produz.11 

YAGUELLO (1992: 149ss.), ao remontar a um paralelismo entre todas as formas de 

opressão (classe dominante/classe dominada; brancos/negros; povo colonizador/povo 

colonizado; homens/mulheres), aponta para o fato de que essas relações se refletem na língua, 

não apenas pelo uso diferenciado que se faz desta, mas, sobretudo, por sua estrutura mesma e, 

especialmente, pelos elementos do domínio lexical. A língua nos projeta, por conseguinte, 

uma certa imagem da sociedade e das relações de força que a regem. 

Nessa perspectiva, é na estruturação do domínio lexical que se faz o processo de 

qualificação e denegrimento da mulher, e que faz delas e de seus corpos fontes inesgotáveis 

de injúria e de ofensa. Tal pejoração da mulher está onipresente na língua em todos os níveis e 

                                                      
9 FAIRCLOUGH (2001: 231) concebe por prática social uma forma relativamente estabilizada de atividade 

social (tais como uma aula um noticiário de televisão, uma consulta médica, um almoço em família). Cada 

prática é, nesse sentido, uma articulação de diversos elementos sociais dentro de uma configuração relativamente 

estável: atividades, os sujeitos e suas relações sociais, instrumentos, objetos, tempo/espaço, formas de 

consciência, valores e o discurso. Trata-se de elementos dialeticamente relacionados, isto é, eles são diferentes, 

mas não discretos, completamente separados.  

 
10 Cf. a representação feita acerca do circuito externo da palavra configurada. (item 1.3) 
11 Cumpre salientar que, acrescido a esses fatores,mais posteriormente, passa a ser  central para FAIRCLOUGH 
(2001:232) a análise das relações dialéticas entre discurso (incluindo linguagem mas também outras formas de 
semiose como a linguagem corporal ou imagens visuais) e outros elementos de práticas sociais, com um olhar 
mais acurado para as profundas mudanças que tomam assento em nossa vida cotidiana e para como o discurso 
figura dentro de tais processos de mudança, bem como para as transformações na relação entre semiose e outros 
elementos sociais dentro da rede das práticas sociais. Nesse contexto, há um espaço para o estudo dos difentes 
aspectos envolvendo aquilo a que FAIRCLOUGH (2003a; 2003b) chamou de neocapitalismo, termo referente a 
toda uma série de radicais reestruturações históricas por que o capitalismo passou, tendo diante do quadro da 
natureza e conseqüências dessas mudanças um considerável contigente de interesse por parte da pesquisa social, 
sendo especialmente do interesse da pesquisa na corrente da Análise do Discurso Crítica. 
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sob todos os registros, sendo a linguagem do menosprezo, expressão cara a YAGUELLO 

(1992), em larga escala interiorizada pela própria classe oprimida.12 

 À mulher não cabe, segundo uma dicotomia bem estabelecida, atuar em  outro que não 

em um desses dois papéis: o de santa ou o de prostituta, duplo status que se exprime no 

léxico. Pela linguagem, parece que toda mulher é uma prostituta em potencial, sendo tal título 

marcado por todo o estigma da prostituição: feiúra, sujeira, perversidade. Os conceitos de 

mulher e prostituta se encontram amalgamados, há uma osmose permanente entre ambos: toda 

palavra cujo referente seja o sexo feminino (ainda que prestigiosa, ainda que inocente, ainda 

que favorável em si) pode servir para designar uma prostituta. A mulher, sob essa perspectiva, 

não passa de uma prostituta em potencial. 

A maior parte das grosserias, injúrias e insultos lançados às mulheres começa pelo uso 

de palavras “decentes”, desprovidas de malícia. Com efeito, o eufemismo, usado para 

designar a prostituição, tem o efeito de mascarar a realidade: toda palavra referente ao sexo 

feminino pode assumir a conotação de prostituta: dama, colegial, ninfeta. Já o uso do termo 

mulher em um sentido absoluto gera uma confusão deliberada na categoria – as prostitutas e a 

espécie: “saiu para procurar mulher”. 

Há uma relação entre diversidade de freqüência lexical e grande importância do 

referente na sociedade. O vocabulário é (a) de criação essencialmente masculina; e (b) 

essencialmente pejorativo. A representação da sexualidade e a linguagem que daí decorre são 

inteiramente masculinas. Tais imagens e tais palavras refletem uma experiência que, salvo 

raras exceções, é veiculada e traduzida exclusivamente pelos homens. Esta carência da 

linguagem é uma verdadeira castração (vale dizer, infibulação) que cerceia e interdita a 

mulher, impedindo-a de não apenas conhecer sua própria sexualidade, mas de vivê-la e de 

assumi-la. 

 

2.4. A MULHER NA/PELA PUBLICIDADE 

O discurso publicitário, lembra CARVALHO (1998:63), além de procurar garantir a 

construção das relações entre o produtor/anunciante e o público e a  construção da imagem do 

produto, tem como principal tarefa do ponto de vista ideológico a manutenção do consumidor 

como membro de uma comunidade. O consumidor potencial do produto, por conseguinte,  

tem sua posição definida em termos de aceitar como natural o esquema ideológico necessário 

                                                      
12 Veja-se a esse propósito o fato de que, enquanto as espécies machos são tidas como valorativas (touro, 
garanhão), espécies fêmeas assumem conotações pejorativas, principalmente quando se reportam às mulheres: 
galinha, perua, vaca etc. Por outro lado, para o caso de o homem ser  sábio, a mulher é pedante; quando ele é  
discreto, ela é hipócrita; ele ambicioso, ela gananciosa; ele contestador, ela histérica. 
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para entender e interpretar a mensagem publicitária. Sob esse pano de fundo, o receptor ideal 

pertence a uma comunidade cujos valores, necessidades e gostos estão contidos em tal 

esquema. 

Uma revisão da literatura sobre a imagem da mulher veiculada na publicidade revela 

uma exploração basilar de estereótipos femininos. As mulheres são enquadradas em grupos e 

papéis sociais tradicionais que denotam um baixo status social e manifestam traços como                   

dependência, emotividade, subordinação e vulnerabilidade.  

Nesse campo, conforme já enfatiza LEMISH (2002:67), a acusação mais contundente 

que se faz do papel da publicidade é a da reificação da mulher. Diversas análises no campo da 

Semiótica deram cabo, por exemplo, de como são exploradas as partes anatômicas das 

mulheres13. 

Notam-se , nesse sentido, movimentos corporais provocativos, excitantes expressões 

faciais, olhares tentadores, autocarícias, ênfase nos lábios, assim como um uso extensivo de 

expressões lingüísticas e para-lingüísticas: a publicidade, com muita freqüência, reduz a 

mulher a sua função sexual tão somente. 

Freqüentemente, se as mulheres na publicidade são estilizadas e bonitas, são 

apresentadas como objetos, ao invés de sujeitos conscientes, com existência autônoma. Ela é 

representada como disponível para (ab)uso, exploração e, se se aprouver, abandono. A 

publicidade, portanto, atua como realimentadora e legitimizadora da imagem da mulher em 

nossa sociedade. 

Assim, apesar de em nossa sociedade já serem bastante visíveis as múltiplas facetas da 

vida de uma mulher – mãe, dona-de-casa, profissional, esposa, amante –, a publicidade é 

sempre redundante quanto a um determinado aspecto: “para ser feliz e bem sucedida a mulher 

precisa estar sempre bela” (VESTERGAARD e SCHRØDER, 1988: 88) e ser (ou parecer) 

jovem. Os anúncios para a mulher são, assim, centrados no sucesso, na vaidade e na aparência 

(cf. CARVALHO, 1996: 24). 

Paralelamente, uma vez que a diferença de gênero desempenha em geral um papel 

muito importante no molde da identidade global de uma pessoa, é um fator fundamental no 

desenvolvimento daquilo a que RANDAZZO (1997) chamou de mitologias publicitárias.  

Para esse autor, a identidade de gênero (um sentido de masculinidade/feminilidade) é 

um aspecto importante da identidade geral de uma pessoa, sendo também importante ao se 

criar uma mensagem publicitária: muitas marcas criam mitologias que servem para refletir e 

reafirmar a identidade do consumidor. Neste caso, o que se deseja é que o consumidor se 
                                                      
13 ver especialmente o estudo de LANDOWSKI (1997). 
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identifique com a imagem do usuário (o tipo de pessoa apresentada usando o produto) criada 

pela publicidade. 

Nesse sentido, nas culturas ocidentais, alguns arquétipos estão associados a macho e 

fêmea e acabaram determinando o que as pessoas consideram masculino e feminino. Assim, 

para RANDAZZO (1997: 105), “a publicidade que cria mitologias de marca recorrendo a 

atraentes personagens míticos ou à imagética dos usuários, muitas vezes usa (talvez até sem 

querer) imagens arquetípicas. (...) A resposta humana aos arquétipos é quase sempre 

emocional.” 

Quanto à mulher especificamente, a par da imagem arquetípica da Grande Mãe – que 

mostra a mulher como eterno ventre, eterna provedora –, temos um dos arquétipos mais 

recorrentes das mitologias publicitárias, qual seja a da Musa, que se traduz pela noção da 

mulher fascinante, sedutora, fatal. Para a construção de tal arquétipo concorrem a beleza, 

sempre apontado como aspecto importante de feminilidade, e o ideal de juventude. 
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CAPÍTULO 3. O ESTADO DA ARTE EM LEXICOLOGIA 

 

3.1. VINHETA INICIAL: NO ÂMBITO DA SEMÂNTICA 

A semântica, disciplina que aborda o sentido transmitido pelas formas lingüísticas, bem 

como as mudanças de significação dos vocábulos, teve, por parte da abordagem científica, um 

papel secundário. Muito disso se deveu ao caráter de o seu objeto, a significação, não ser 

passível de formalização como o são outros objetos dos estudos lingüísticos como os fonemas 

e os fenômenos morfossintáticos. 

Um estudo sobre a semântica e seu papel na abordagem de aspectos da lexicologia 

pressupõe uma rápida visão sobre o campo da semiologia e semiótica . É com Saussure, em 

seu Curso de Lingüística Geral, que temos a proposta de uma semiologia, ciência que se 

encarrega de abordar o universo de signos em geral com o objetivo de verificar o seu papel na 

sociedade. Já o termo semiótica é inicialmente empregado por Ch. Morris em seus 

Fundamentos da Teoria dos Signos, que abordam os signos de um modo geral embora tenha 

elegido a linguagem humana como o sistema mais analisado, de modo que o próprio termo 

acabaria se identificando mais fortemente com aquela. 

De modo geral, podemos, junto a MASIP (2003: 22), identificar a semiótica como  
parte da filosofia, cuja finalidade é a formalização da linguagem, uma disciplina de 

caráter lógico – mais precisamente uma lógica formal –, que se limita a estudar a 

linguagem como um conjunto de símbolos, [sendo] a semântica [aquela] que tenta 

fixar a língua mediante o conhecimento das relações exatas entre os termos 

lingüísticos e as entidades que denotam. [grifos do autor] 

      Nessa perspectiva, sob a concepção de Ch. Morris, a semiótica admite uma subdivisão em 

sintaxe semiótica ou lógica, que lida com as relações corretas dos signos entre si e ordenados 
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em unidades superiores; a semântica semiótica ou lógica, que vislumbra os valores 

significativos da língua; e a pragmática semiótica, que aborda o uso da linguagem na sua 

vertente social, o valor dos signos lingüísticos na comunidade. 

Sintaxe, semântica e pragmática apresentam-se como estágios sucessivos e progressivos 

(cf. MASIP, 2003: 22; cf. LEVINSON, 1984: 1): a pragmática lida com o uso; a semântica 

aborda o uso e focaliza primordialmente as relações das palavras com as entidades denotadas; 

a sintaxe observa as relações entre os signos, sem deixar de lado seus usos nem seus valores 

semânticos. 

Mas é sob o escopo da chamada semântica lingüística que surge  interesse pelo estudo do 

léxico. M. Bréal definiria a semântica como a “ciência das significações”, a fim de descobrir 

as leis que regiam os câmbios de significação das palavras. Um grande problema nesse âmbito 

seria o de categorização do campo de análise, porquanto, diferentemente da fonologia e da 

morfossintaxe, se tomasse o léxico como uma soma de termos de dupla dimensão 

(forma/conteúdo), variáveis, arbitrários, extralingüísticos e sem relações estáveis entre si, 

dificultando a aplicação de um método rigorosamente científico de análise. 

Cabe, sob esse pano de fundo, distinguir entre lexicografia e lexicologia. A primeira se 

reporta à técnica dos dicionários, cuja versão embrionária se encontra nos antigos glossários e 

anotações de pé de página dos antigos códices, passando, com o advento da imprensa, pelos 

primeiros dicionários e traduzindo-se, segundo a concepção hjelmsleviana, numa área do 

conhecimento, de caráter extralingüístico, que estudaria a substância do conteúdo conceitual. 

Já a lexicologia, plenamente lingüística e ligada à semântica14, tem como objetivo o estudo 

científico do léxico, mediante a formalização e organização da substância conceitual. 

 

3.2. PALAVRA. LEXEMA. LÉXICO. CAMPOS SEMÂNTICOS 

Sob uma concepção de língua enquanto sistema de unidades organizadas em níveis 

hierarquizados, podemos considerar os elementos lexicais como situados em uma posição 

superior do sistema, seguido dos morfemas e fonemas: além de constituírem uma classe 

ilimitada e aberta, designam e denominam, potencialidades que faltam aos outros 

constituintes, a despeito do fato de os morfemas possuírem significação: 

                                                      
14 Conforme aponta MASIP (2003: 50), embora lexicologia e semântica “constituam áreas afins, (...) aquela 
aborda, sobretudo, a formalização conceitual das palavras; e esta, as relações que se estabelecem entre elas e o 
contexto em que são produzidas ao longo dos enunciados, orações e períodos.” 
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 Inventário de 

unidades 

Significação Designação 

denominação 

Fonemas Limitado/fechado não não 

Morfemas Limitado/fechado sim sim 

Lexemas Ilimitado/aberto sim sim 
 

Quadro 5: Fonologia, morfologia e lexicologia – diagrama contrastivo (MASIP, 2003: 51) 

 

Em que pese o fato de o conceito de palavra ter sido considerado não-científico, é 

reconhecidamente acertado que em todo falante existe uma consciência intuitiva de uma 

unidade léxica: a palavra é para o homem uma realidade psíquica. BIDERMAN (2003: 99) 

aponta que “na primeira etapa da aquisição do signo lingüístico, a fala infantil se caracteriza 

pelo que os psicolingüistas chamam de ‘fala holofrástica’. Nesses primórdios da consciência 

semiótica, sentenças completas da fala adulta são representadas por palavras isoladas”. 

A palavra, por conseguinte, se traduz como a unidade psicolingüística primordial, a 

primeira a se articular na linguagem humana. Entretanto, não é possível definir a palavra de 

forma universal, isto é, de uma forma aplicável a toda e qualquer língua. “A afirmação mais 

geral que se pode fazer é que essa unidade psicolingüística se materializa, no discurso, com 

uma inegável individualidade” (BIDERMAN, 2001: 115), só sendo possível identificar a 

unidade léxica, delimitá-la e conceituá-la no interior de cada língua. 

Há vários critérios para a delimitação e definição da palavra. Queremos crer, junto a 

BIDERMAN (2001: 137-155), que três fatores são mais decisivos para tal tarefa: o 

fonológico, o morfossintático e o semântico. 

Sob o critério fonológico, a palavra é uma seqüência fônica que constitui uma emissão 

completa, após a qual a pausa é possível. Qualquer que seja a velocidade da emissão oral, os 

falantes fazem pausas normalmente nos limites das palavras e não no seu interior. 

Embora haja correspondência entre um vocábulo fonológico e um vocábulo mórfico, nem 

sempre existe entre ambos uma coincidência rigorosa. Devemos, pois, submeter os segmentos 

em análise a regras morfossintáticas que atuam nos sistema lingüístico. Nessa etapa de 

análise, operam dois critérios atuando simultaneamente: a) a classificação gramatical da 

palavra, em função dos marcadores morfossintáticos que ela apresenta e, portanto, a filiação a 

determinados paradigmas; b) a função exercida pela palavra na sentença. O valor funcional da 

palavra é, dessa forma, básico no processo de identificação da unidade léxica. 
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Ainda no nível morfossintático, podemos ter outros parâmetros que devem ser 

considerados quando pretendemos identificar e delimitar as unidades léxicas (BIDERMAN, 

2001: 147-9; POLGUÈRE, 2001: 27-8): (a) um deles é o princípio de coesão interna da 

palavra, pelo fato de esta tender a ser internamente estável (em termos da ordem dos 

morfemas componentes), mas posicionalmente móvel (permutável com outras palavras na 

mesma sentença); (b) outro indicador formal é o princípio da permutação, relacionado ao 

grau de liberdade de colocação das palavras na oração. 

A par disso, a definição e delimitação da unidade léxica não podem prescindir do critério 

semântico: se a fonologia nos ajuda a reconhecer segmentos coesos fonicamente e se a 

gramática nos leva a identificar as formas lingüísticas manifestas nesses segmentos, só a 

dimensão semântica nos fornece a chave decisiva para identificar a unidade léxica expressa no 

discurso. 

Costuma-se designar lexema como a unidade léxica abstrata em língua. Os lexemas se 

manifestam, no discurso, através de formas ora fixas, ora variáveis, sendo esta última mais 

freqüente nas línguas flexivas e aglutinantes como o português. Às formas que aparecem no 

discurso, damos o nome de lexia. Desta, pode-se distinguir entre lexia simples – as que têm 

um único lexema ou base de sentido –  de lexia complexa – as que se compõem de mais de 

um lexema.  

Contrasta-se, por seu lado, o termo léxico, acervo dos lexemas de uma língua, a 

vocabulário, conjunto das lexias registradas na obra de um autor, por exemplo15.  

MASIP (2003: 51) fala-nos ainda de densidade lógica e densidade léxica: do ponto de 

vista lógico, um texto é denso quando contém muitas idéias substanciais, isto é, muitos 

substantivos, que são o cerne dos conceitos.  Já do ponto de vista lexical, a densidade de um 

texto é medida pela quantidade de palavras léxicas (substantivos, adjetivos, verbos, advérbios 

e interjeições) detectadas. 

Com efeito, as assim chamadas palavras plenas, como lembra CARVALHO (1998:58), 

funcionam como elementos fundamentais no texto publicitário, porquanto sejam densas de 

significado e escolhidas com bastante precisão pela própria condição do texto de caracterizar-

se pela brevidade espácio-temporal. 

                                                      
15 Na concepção de Saussure, o léxico é a soma  das possibilidades conceituais de uma língua, estruturadas em 
conjuntos de signos, ao passo que o vocabulário é a relação das vozes conhecidas: cada idioma tem um único 
léxico e diversos vocabulários, realizando-se, dessa forma, ao nível do significante e do significado, a dicotomia 
langue/parole. A lexia é, nessa perspectiva, a mínima unidade do léxico enquanto o vocábulo, a mínima unidade 
do vocabulário (cf. MASIP, 2003: 50) 
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Leech (apud BIDERMAN, 2001: 189) propôs uma tipificação dos significados de uma 

palavra, como segue: (a) significado conceptual – conteúdo lógico, cognitivo ou denotativo; 

(b) significado conotativo – o que é comunicado em razão daquilo a que a língua se refere; (c) 

significado estilístico – o que é comunicado sobre as circunstâncias sociais dos usos 

lingüísticos; (d) significado afetivo – o que é comunicado dos sentimentos e atitudes do 

locutor/escritor; (e) significado refletido – o que é comunicado através de associação com 

outro sentido da mesma expressão; (f) significado posicional – o que é comunicado através de 

associação de palavras que tendem a ocorrer no ambiente da palavra; (g) significação 

temática – o que é comunicado por meio da forma pela qual a mensagem é organizada em 

termos de ordem e ênfase16.  

Toda palavra, lembra BIDERMAN (2001: 193), abrange uma rede de significações, às 

vezes muito extensa. Aos vocábulos que integram essa rede damos o nome de campo 

semântico dessa palavra. Tal idéia ganhou bastante importância nos estudos lingüísticos, 

especialmente no campo da semântica, principalmente por evidenciar as noções de limite, 

oposição, traço mínimo de significação, o que constituiria o quadro de uma nova semântica 

estrutural17. Como nos apresenta MASIP (2003: 57), 
o campo semântico apresenta-se como uma organização de significados – 

dinamicamente estruturada –, cada um dos quais se desenvolve no âmbito permitido 

pelos demais: atinge uma forma individual ou partilhada, ou é simplesmente um 

traço de significação. 

 

Segundo ressalta BIDERMAN (2001:194), “na maioria das vezes, os vocábulos 

componentes de um campo semântico registram numerosas nuanças de sentido, compondo 

um amplo leque de significados afins”. Isto caracteriza os microssistemas léxicos e 

respectivas estruturas semânticas. Dentro do campo semântico da expressão de novidade que 

investigamos, pudemos abordar microssistemas dos itens lexicais novo, exclusivo, chegar, 

inovação, revolucionário e primeiro: 

                                                      
16 Como nos lembra MASIP (2003: 59), G. Leech é o fundador da lingüística de corpus, “um modelo de 
transição que tenta estudar a linguagem de textos, a partir de um questionamento fundamental: a quem são 
dirigidos?” Em um estilo novo de pesquisa , de abordagem filosófica, mede o desempenho lingüístico mediante 
uma descrição empírica, em vez de visar à “competência em base a abordagens universais de índole racional”, 
como fazia o gerativismo até então em evidência. 
17 MASIP (2003: 57-8) faz um apanhado de como essa noção se situa nos postulados de alguns estudiosos: Ch. 
Bally fala-nos de campos associativos, “uma espécie de halo que circunda que circunda o signo, cujas franjas 
exteriores se confundem com o ambiente”. Já G. Matoré fala em campos nocionais, palavras-chave e palavras-
testemunho. P. Guiraud menciona campos morfossemânticos e K. Baldinger campos semasiológicos e 
onomasiológicos. Mas é mesmo S. Ullmann quem enxerga a índole dos campos semânticos como derivada da 
estruturação de valores própria da mentalidade de cada época, exercendo influência nesta, ao impor-lhe 
determinada visão de mundo. 
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     1. que existe há pouco tempo. 

     2. que tem pouco uso. 

                       3. moço, jovem. 
 
                       4.  moderno.       
novo 
                       5. original, diferente, estranho.     
                          
                       6. visto ou ouvido pela primeira vez. 
 
                       7. inexperiente. 
 
                       8. emendado, reformado.      

                       9. o que é recente. 

 

 

 

               1. Que exclui; que tem força ou direito para excluir.  

 exclusivo            2. Incompatível com outra coisa.  

                          3. Especial, privativo, restrito.  
 

       1. Começar.  

 chegar                       

                         2. Acontecer. 
 

 

 

 

       1. Ato ou efeito de inovar.  

inovação 

       2. Coisa introduzida de novo; novidade. 
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                     1. Relativo à revolução.  

                    2. Aquele/aquilo que toma parte numa revolução.  

revolucionário               3. Aquele/aquilo que propaga idéias novas.  

4. Aquele/aquilo que pretende uma nova ordem de coisas por meios     

violentos ou  pela revolução.                            

                                       5. Aquele/aquilo que introduz novos processos numa arte, literatura,    

                                            ciência ou indústria; inovador 

 

                      

                      

Quanto aos adjetivos, no corpus analisado, além de uma mera função valorativa, se 

prestam a situar os fatos em um contexto especial exprimindo imaginários sociais, 

instanciados no discurso da novidade. Revelou-se como bastante recorrente a forma novo e 

correspondentes (nova/as/os), que, não raro, ocorrem simultaneamente em um mesmo  texto 

ou em consonância com outras lexias e processos dos investigados na pesquisa. No texto [11], 

podemos constatar o emprego das formas novo, nova e novos praticamente numa mesma 

linha, o que vem tecer uma atmosfera de novidade para a mensagem publicitária que põe a 

mulher como escopo: “Uma nova coleção para um novo verão. Pra você mostrar nos novos 

dias...” Um emprego insistente e basicamente rítmico de tais lexias não foi caso raro em nosso 

corpus. 

 O emprego da forma novo na publicidade, aliás, já tem sido objeto de investigação 

lingüística. CARVALHO (1996), mencionando pesquisa de Bolt acerca da publicidade 

televisiva norte-americana, retrata os vinte adjetivos mais freqüentes, dentre os quais estão 

fine [bem], wonderful [maravilhoso], good [bom], new [novo]. Embora este último não seja 

atestado em pesquisa semelhante para o contexto brasileiro (CARVALHO, 1996: 39), assume 

papel de destaque na pesquisa de SELLS & GONZALEZ (2003), quando examinam as 

palavras e frases  
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Texto [11] 
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mais freqüentes na publicidade. Nesta abordagem, baseada na pesquisa de G. Leech, os 

adjetivos new [novo] e fresh [novo = o mais recente] surgem em uma posição freqüentativa de 

ponta – 1.ª e 4.ª respectivamente.18 

GOMES DE MATOS (1996: 98), chegando a resultados semelhantes aos de SELLS & 

GONZALEZ (2003), atesta o fato  de o  léxico da publicidade ser composto de  palavras de 

valor positivo, dentre as quais figuram palavras do mesmo campo de novo. 

Já VESTERGAARD e SCHRØDER (1988: 57) examinam tal processo no quadro dos 

elementos constitutivos, reportando-se ao fato de que , nos títulos especialmente, há um uso 

freqüente de palavras hiperbólicas, dentre as quais se encontram now [agora], new [novo], 

improved [muito melhor], unique [único] best/biggest [o maior/melhor]. 

A par disso, digna de nota foi a constatação em nosso corpus do uso da forma novo com 

valor substantivo, como acepção de “o mais recente” , prevista na rede que formou seu 

microssistema léxico. No texto [23], temos um exemplo do uso do item em tal acepção no 

enunciado “diga Sym para o novo.” É de se notar, nesse caso, que a forma substantivada serve 

para instanciar, a par de outras formas que examinaremos adiante, estádios anterior e 

atual/posterior, dando real destaque a este último, na configuração da mística da novidade. 

 Ainda no campo dos adjetivos, destacamos o item revolucionário, que vem marcar a idéia 

do novo quando representa aquilo que propaga idéias novas, que pretende uma  nova ordem 

de coisas, ou mesmo que imprime novos processos, tendo determinada correspondência com 

o substantivo inovação e seus correlatos inovar e inovador, todos atestados em nossa pesquisa. 

O emprego da lexia revolucionário, tal como observada no texto [12], vem confirmar que é 

comum seu uso aliado ao de outras formas lexicais e processos. Neste texto especificamente, 

temos o emprego de um processo de formação de palavras, o da composição, que será 

analisado mais adiante (“revolucionário sistema de hidrossucção...”).  

Em [13], temos um exemplo do emprego do item inovação, também muito recorrente no 

corpus, dentro da proposta de tessitura do campo de novidade. Não é gratuito observar seu  

uso 

                                                      
18 Leech (apud SELLS  e GONZALEZ, 2003), faz um exame acurado da freqüência das palavras na publicidade 
televisiva. Destas, classifica pela ordem os vinte adjetivos mais freqüentes: novo, bom/(o) melhor, livre, recente, 
delicioso, completo, seguro, simples, maravilhoso, especial, fresco, belo grande, célebre, real, fácil, brilhante, 
extraordinário, seguro, rico. Já acerca dos verbos aponta os seguintes, pela ordem freqüência: fazer, obter, dar, 
ter, ver, comprar, vir, ir, saber, manter, olhar, precisar, amar, usar, sentir, gostar, escolher, tomar, começar e 
provar. 
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 Texto [12] 
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Texto [13] 
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de modo aliado ao da forma verbal chegar, que examinaremos mais abaixo, bem como ao do 

item novo, já abordado. 

No corpus, foi também relevante o emprego da forma exclusivo. No texto [14 a-b], 

podemos observar tal emprego. É notável sua relação com a noção de proposta única de 

venda, revelando-se a extensão de incompatibilidade com qualquer outra coisa previamente 

existente e, portanto, especial, restrito, articulado a um estádio atual. 

Quanto aos verbos, que têm primordialmente uma função eminentemente suasória 

(CARVALHO, 1998: 60), em nosso corpus incorporou-se pela forma “chegar” uma função de 

marcador dos valores sociais em questão, em especial o da atmosfera do novo, por relacionar 

um estado atual em detrimento de um anterior, descartável, função para a qual co-ocorre, na 

maioria das vezes, o emprego de outras formas como os adjetivos novo/a/os/as (nesse caso, de 

um modo muito interligado) e a forma situativa temporal agora. Textos como [15] (“Chegou 

a nova sandália da Marisol...”), e [16] (“A qualidade das roupas Marisol agora tem um para 

perfeito: chegaram os calçados Marisol”) são reveladores dessa constatação.  
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Texto [14] 
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 Texto [15] 
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Texto [16] 

 

 

3.3.TERMINOLOGIA 

 

Situada em um âmbito particular do léxico, a terminologia consiste no conjunto  de termos 

específicos de uma determinada  atividade, mantendo relações com a Lexicologia, a 

Lexicografia, a Semântica Lexical19. Com efeito, tem como referência o domínio da realidade 

de uma atividade concreta. FARIAS (2001) concebe-lhe, na esteira de Auber, duas acepções:  

uma primeira alude ao vocabulário ou língua de especialidade, sendo, portanto, entendida 

como terminologia-objeto; uma segunda, aponta para uma terminologia-instrumento. 

É urgente, nessa perspectiva, a idéia de terminologia como disciplina de investigação 

lingüística (DESMET, 1990; CABRÉ, 1993; FARIAS, 2001), porquanto diga respeito a um 

estudo de símbolos de signos lingüísticos para a comunicação humana, embora de atividades 

relacionadas a conhecimentos especializados.   

Costuma-se situar as diferenças entre língua geral e as línguas de especialidade como 

sendo gradativas: o uso das línguas de especialidade é mais consciente e as situações  nas 

quais são usadas exigem mais atenção do usuário. Elas constituem subconjuntos de uma 

                                                      
19 MASIP (2003: 51) assinala que a terminologia está enquadrada sob o domínio da lexicologia a par de outros 
campos de investigação como a lexicografia, a etimologia, bem como o estudo de fenômenos como os 
empréstimos lingüísticos, os neologismos, os eufemismos, os barbarismos.  
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língua geral, com características pragmáticas específicas, que consideram os seguintes níveis 

(FARIAS, 2001): a temática, os usuários e as situações de comunicação. 

Já no papel de denominação do objeto, a terminologia possui as seguintes funções, 

segundo Guilbert (apud CARVALHO, 2000): enumerativa (classificação e nomenclatura), 

cognitiva (designação e comunicação), documentária (enquadramento do termo em 

determinado domínio), neológica (realização técnica e científica nova), jurídica (referindo-se 

a apropriações e contratos) publicitária (conquista de clientela), comunitária (expressão 

coletiva de acordo com o sistema). 

Na investigação terminológica, os termos são as unidades básicas reais, de natureza 

lingüística, realizadas em contextos específicos. Podemos, com efeito, conceber termo como 

uma unidade léxica real pertencente a sistema estruturado ideativamente, e que, por formar 

um subconjunto conceitual de uma especialidade, respeita as regras de formação fonológica e 

morfossintática da língua comum para a construção do discurso específico da área. Por ser 

unidade semântico-pragmática, o termo está sempre ligado a contextos específicos de 

emprego e possui em sua noção   elementos que identificam sua natureza e seu fim (FARIAS, 

2001; CABRÉ, 1993; FAULSTICH, 1996). 

Quanto à classificação dos termos, podemos operar com a de CABRÉ (1993) que 

considera os seguintes aspectos: (1) forma; (2) função; (3) significado; (4) procedência. 

1. Quanto à forma, podem ser: 

a) Simples ou compostos; 

b) Derivados ou compostos; 

c) Sintagmas terminológicos ou colocações; 

d) Termos de origem complexa; 

e) Abreviaturas; 

f) Formas abreviadas usadas como formas econômicas do discurso. 

 

2. Quanto à função, podem ser classificados em: 

a) Nome; 

b) Adjetivo; 

c) Verbo; 

d) Advérbio. 

3. Do ponto de vista semântico, as unidades terminológicas podem ser classificadas 

como: 

a) Objeto ou entidade; 



 

 

64

b) Processos, operações e ações; 

c) Propriedades, estados e qualidades; 

d) Relações. 

4. Do ponto de vista da procedência lingüística, os termos podem ser criados ou 

formados segundo as regras estabelecidas da língua oral ou podem ser emprestados 

de outras línguas. 

 

No processo terminológico opera-se um transporte de um domínio para outro: muitas 

vezes, a publicidade faz uso de elementos do domínio da química ou da biologia, por 

exemplo. Diz-se, nesse caso, de um empréstimo ou tradução intersistemas (DESMET, 1990). 

Tal importação de termos, entretanto, não se dá exatamente por meio de uma equivalência 

total: o termo reimplantado assume uma nova roupagem. 

A par disso, a terminologia, acentua CARVALHO (2000), não pode estar dissociada 

das forças produtivas associadas a ela e desta forma não é neutra, pois é elaborada por uma 

parte menor de forças produtivas: a classe social dominante, os tecnocratas. 

Quanto ao uso de terminologia nos textos analisados, é de se notar o fato de que 

muitas lexias, equivalentes quanto à forma à terminologia composta, apontarem, em cada um 

de seus termos componentes,  maiúsculas, como é o caso do termo Sistema de Limpeza 

Equilíbrio da Pele em [17]  

Há, por outro lado, uma forte coadunância entre o uso de terminologia e o de elementos de 

formação de palavras (ver adiante item 2.3) – prefixação e sufixação. Não raramente ambos 

os fenômenos vêm consorciados em um mesmo item , funcionando como expressão do fator 

de novidade na publicidade. Em [18], por exemplo, notamos tal fator 
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 Texto [17] 
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Texto [18] 
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no emprego do termo  anti-nickel, pelo uso da forma anti-, que, agregada ao elemento nickel, 

formam um todo, caracterizado como item terminológico. Já o termo Poly-proteínas do texto 

[19] caracteriza o emprego de item terminológico sob processo de formação por composição. 

 Por vezes, o limite entre o processo terminológico e a criação do nome do produto (a 

marca) se demonstra bastante tênue como em [20] pelo uso do termo Intimus Day Fit. Não é 

rara, quanto a esse aspecto, a criação como que de “sobrenomes”, o que é justificado pela 

colocação de um produto novo no mercado, ou até mesmo de uma fórmula, modelo, 

ingrediente novos. É característico, nesse caso, o emprego de caracteres maiúsculos e termos 

em língua estrangeira, especialmente o inglês. Em [21] temos na expressão Novo Seda Verão 

Intenso um exemplo de tal procedimento, em que a expressão Verão Intenso concorre para 

essa característica de se juntar adicionais ao nome da marca em destaque. 

 A pesquisa revelou que, em um mesmo texto publicitário, podem co-ocorrer vários 

termos técnicos, estando tal fator diretamente ligado à proposta única de venda (PUV) e, por 

extensão, à manutenção da mística do novo. Em [22] temos casos reveladores desse 

fenômeno. Notem-se , para tanto, concomitantemente o emprego dos itens Vermelhos 

Especiais e pigmento PR5. 

 Freqüentemente, ao item terminológico segue uma expressão definidora, prova de que 

o emprego da terminologia técnica está, no corpus em análise, associado a uma expressão de 

novidade pela inserção mesma de um termo completamente novo para o leitor e, por isso, 

passível de melhor elucidação. Em [23] isto se dá pela frase explicativa agregada ao termo 

center-in, tal que vem a ser “uma dupla barreira protetora que mantém o fluxo no centro do 

absorvente e deixa você [leitora, consumidora potencial do produto em questão] duas vezes 

mais segura”. 

   É comum que o emprego de uma terminologia seja tão peculiar  e aliado ao ideal de 

novidade e da proposta única de venda que o termos técnicos tenham patente requerida e 

sejam notados no texto publicitário com o ícone de marca registrada, pelo que se pode 

depreender de casos como os do texto [24]: “as hydraspheres® hidratam e o fps 15 protege 

seus lábios”. 



 

 

68

 
Texto [19] 
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Texto [20] 



 

 

70

 
 

 
Texto [21] 
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Texto [22] 
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Texto [23] 
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Texto [24] 
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3.4. PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS (PREFIXAÇÃO E 

COMPOSIÇÃO)20 

Dois dos processos de formação mais profícuos em língua portuguesa vem a ser os de 

derivação prefixal e de composição.Também na tessitura do texto publicitário esses dois 

processos são largamente utilizados, não sendo gratuito seu emprego na manutenção do 

discurso do novo na publicidade endereçada à mulher. Em nossa análise, vamos nos valer 

especialmente dos trabalhos de DUARTE (1998a; 1998b; 1999a; 1999b), para o exame do 

primeiro fenômeno e, mais propriamente, do estudo de LEE (1997), para a abordagem do 

segundo. 

DUARTE (1998a; 1998b) nos mostra uma abordagem sistemática do processo de 

prefixação, com o olhar voltado para os diversos critérios empregados na literatura para o seu 

reconhecimento, em especial, os parâmetros de transformação, produtividade, 

correspondência prefixo/preposição e perspectiva operacional. 

Sob a perspectiva transformacional, de caráter chomskiano, postula-se que um dado 

item lexical, cuja classificação categorial é dada sintaticamente, converte-se em prefixo na 

estrutura de superfície. Uma vez que tal visão perece generalizar a concepção tradicional de 

que prefixos são afixos que antecedem a raiz, não oferecem contribuições práticas diferenciar 

formações radico-radicais de formações prefixo-radicais. DUARTE (1998a:143) lembra que 

tal abordagem “não capta as intuições dos falantes acerca de formações do tipo N Adj ou 

Adj Adj (amor-perfeito, político-partidário), para cujos primeiros elementos a gramática 

tradicional nunca reconheceu a categoria de prefixo”. 

 No campo da produtividade, Duarte (1998a: 148-56) enfatiza  o fato de alguns autores 

valerem-se de princípios estatísticos para a classificação dos prefixos, fugindo da armadilha 

teórica que cerca a divisão entre vocábulos de conteúdo nocional e vocábulos vazios de tal 

conteúdo. Assim, menciona a tipologia prefixal estipulada por Pottier entre zona 1 (morfemas 

gramaticais semi-autônomos, de natureza quantitativa: multimilionário), zona 2 (morfemas 

gramaticais quantitativos integrados: in-, re-) e zona 3 (morfemas gramaticais autônomos, que 

correspondem aos relatores: sobrecarregar). 

Por outro lado, segundo o critério da formação em série, de concepção martinetiana, 

preconiza-se ser prefixo tudo aquilo que se comporta como prefixo, isto é,  que entra num 

número razoável de palavras como elemento formador. Assim, um radical pode transformar-

se em prefixo, em muitas formações (auto-, tele-). 

                                                      
20 Embora pudesse ser atestado, o processo de sufixação não se demonstrou representativo em relação ao 
problema levantado em nossa pesquisa. 
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Recorrendo a M. Basílio, DUARTE (1998a: 162) aponta-nos a importância do 

conceito de raiz como fator de delimitação do campo prefixal. Nesse sentido, (a) são raízes os 

elementos mórficos passíveis de ocorrência isolada e (b) são raízes os elementos que servem 

de base para a formação de derivados. 

DUARTE (1998a; 1998b) chega à conclusão de que os critérios apontados não são 

suficientes, por si sós, para a delimitação dos prefixos. 

Além disso, faz parte de seus estudos  uma preocupação com a existência de grupos 

separados entre aqueles que podem ser considerados prefixos típicos (in-, re-, des-) e os não-

típicos (sobre-, contra-) aos quais prefere chamar de pseudoprefixos (DUARTE, 1999a). Os 

primeiros devem ser estritamente aqueles de posição inicial, sem correspondência formal com 

nenhum item léxico e sem possibilidade de constituir base de derivação. Já os segundos 

constituiriam elementos de fronteira entre a composição e a derivação, assumindo o seguinte 

comportamento: (a) correspondem a itens lexicais, destes se distinguindo dados os privilégios 

de ocorrência (contra- em contra-ataque); funcionam por braquissemia (ex em vez de ex-

marido). 

Quanto aos compostos, relevante é o estudo de LEE (1997), que se apóia nos 

pressupostos da Semântica Lexical. Para o autor, os compostos são formados pela 

concatenação de duas palavras ou de dois radicais, possuindo características diferentes da 

palavra comum, como seja: 

a) os compostos podem carregar dois acentos, enquanto a palavra 

(não)-derivada carrega só um;  

b) os compostos podem ter flexões entre constituintes (ou palavras), 

como se verifica, por exemplo, em garotas propaganda, enquanto as 

palavras comuns não podem; 

c) os compostos, diferentemente dos vocábulos derivados, 

caracterizam-se somente como categorias lexicais [+N]: N, A, Adv, 

*V, *P.  

 Além disso, reforça LEE (1997: 17), é possível conceber dois tipos de compostos para 

o português brasileiro, os compostos lexicais e os compostos pós-lexicais. Os primeiros são 

aqueles formados no léxico e são sintaticamente opacos, ou seja, se comportam como uma 

unidade (uma palavra comum) em relação aos processos morfo-sintáticos, pois  não permitem 

flexão, derivação, nem concordância. Já os compostos pós-lexicais são formados no 
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componente pós-lexical e, portanto, são sintaticamente transparentes, permitindo flexão, 

derivação e concordância. 

 Assim,   como representantes dos compostos lexicais temos as seguintes formações: 

N + N  (autopeça, rádio-táxi, espaçonave); 

A + A  (ítalo-brasileiro, sócio-econômico); 

V + N  (porta-voz, toca-discos, puxa-saco). 

Já no que se refere aos compostos pós-lexicais, temos: 

N + (preposição) + N  (homem-rã, garota propaganda, fim de semana); 

N + A  (bóia-fria, mesa-redonda, pão-duro); 

A + A  (surdo-mudo); 

A + N  (curto circuito, boa-vida). 

No corpus analisado, do ponto de vista da variedade, predominou o uso de formas de valor 

positivo como é o caso dos prefixos super-, ultra-, e multi- dos textos [23], [25] e [26] 

respectivamente. Formas de valor negativo, quando empregadas, funcionaram para reforçar 

uma vantagem em combater um “inimigo”, configurando a PUV, dentro da proposta de 

criação de uma atmosfera de novidade. Destes, o prefixo anti- foi o mais recorrente. No texto  

[27] podemos notar a utilização de tal elemento de formação.  

Embora não represente um fator decisivo para a caracterização do problema analisado, 

notou-se a predominância do emprego de formação composicional lexical em detrimento da 

pós-lexical, como podemos depreender da forma hidrossucção do texto [12]. 

Cumpre ressaltar ainda o fato de os processos de formação analisados, especialmente a 

prefixação, poderem ser considerados os mais produtivos do ponto de vista da criação 

neológica (CARVALHO, 2000b: 193), imprimindo ao texto uma atmosfera favorável à 

composição do mito da novidade. 
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                                                                Texto 
[25] 
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Te
xto [26] 
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Texto [27] 
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3.5.  A FORMA SITUATIVA TEMPORAL AGORA 

 

Em RISSO (1993), temos um estudo dos diversos papéis da forma agora no sentido de 

responder a questões como qual seu estatuto enquanto advérbio temporal, que particularidades 

textuais o particularizam enquanto marcador da estrutura tópica, bem como as projeções que 

se estabelecem entre esses dois planos. 

Constitui nosso foco de interesse a forma agora em seu estatuto de advérbio situativo 

temporal, em que é nítida marcação de tempo e se estabelece um contraste entre o presente 

(“agora”) e o passado (“antes”) do fato reportado. 

Enquanto unidade do âmbito textual, tal forma é passível de:  

(a) ser desencadeada por  fórmulas interrogativas tradutoras da contemporaneidade 

do fato evocado com o momento da fala tais como “quando?” ou “desde 

quando” e, portanto, parafraseável por equivalentes como “atualmente” ou 

“neste momento”; 

(b)  ser passível de enquadrar-se como foco de orações clivadas, o que configura 

sua condição de constituinte estrutural da sentença (ou que tem a sentença 

como escopo). 

Para nos situarmos no escopo do fenômeno que examinamos veja-se o enunciado 

abaixo do texto [28]: 

[1] Não é shampoo. Não é condicionador. Sabe qual a nova surpresa de Seda para 

você? Agora [: atualmente] Seda também é tintura. 

[: é só agora que Seda também é tintura.]  

Há, nesse caso, a manutenção de uma referência temporal externa, um elo de ligação 

com um fato ou acontecimento cronologicamente enquadrado por sua relação de 

contemporaneidade com a instância enunciativa, bem como uma propriedade remissiva como 

organizador de estruturação textual atuante entre uma instância anterior do discurso e uma 

subseqüente. Trata-se de uma forma pró-ativa (RISSO, 1993: 54): “aponta para frente, 

direcionado a atenção para algo novo que está para ser informado” [grifo nosso]. 

Para CASTRO (1990), a palavra agora apresenta, além das noções de tempo atual e de 

espaço, a categoria de pessoa na medida em que só pode ser enunciado por um eu em 

correlação a um tu, dentro do espaço-tempo da enunciação. 

A forma agora veicula, nessa perspectiva, juntamente com o tempo presente do verbo, 

uma relação de proximidade temporal do fato evocado com a fala do locutor, numa relação de 

“atualidade” com o momento da enunciação.  
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O advérbio circunstancial agora, entretanto, nunca exprime momento ou período 

fisicamente delimitado, mas apresenta variação de abrangência que pode reduzir-se a um 

mínimo (pontual), mas pode abranger um período maior ou menor, não só do presente, mas 

também do passado ou do futuro, desde que toque o presente ou se aproxime dele (RISSO, 

1993: 36).  

Segundo a concepção de LEVINSON (1984), no evento comunicativo, o centro 

dêitico é tipicamente assumido para demonstrar: (a) a pessoa central do falante; (b) o tempo 

central em que o falante produz a expressão; (c) o lugar central do falante. Dessa forma, nas 

regras dos participantes no evento falado em que agora se coloca, a categoria dêitica 

apresenta: a gramalicalização do falante sobre si mesmo (gramaticalização de primeira 

pessoa); e a codificação da locação espácio-temporal relativa aos participantes do discurso. 

CASTRO  (1990: 54) atenta para o fato de que o elemento dêitico agora cumpre, 

nesse sentido, um papel central de onde seria possível partir para outras projeções dêiticas, 

apontando para três elos referenciais: de tempo/espaço da enunciação; de elo referencial entre 

o que está sendo dito e a situação interacional entre os interlocutores; e elo entre os segmentos 

textuais anterior e posterior, propiciando a seqüenciação do texto. 
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Texto [28 a-c] 
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CAPÍTULO 4. MAIS DO MESMO: O EMPREGO DE FORMAS FIXAS21 NO TEXTO 

PUBLICITÁRIO 

 

 

4.1. OS CLICHÊS POR QUE VIVEMOS  

 

Já é bastante considerável a bibliografia existente acerca das expressões fixas e da noção 

de fixidez (figé, em francês; frozen, em inglês; fijeza, em espanhol) na linguagem. 

RANCHHOD (2002) propõe uma classificação baseada no exame de estruturas léxico-

sintáticas sujeitas a determinadas restrições combinatórias: expressões 

nominais/adjetivais/adverbiais/ que se comportam como unidades lexicais, frases fixas e 

provérbios. 

Traçando um percurso semelhante e com o objetivo de subsidiar o funcionamento de 

programas de dicionários eletrônicos, GUENTHNER & BLANCO (2003) se depararam com 

a questão daquilo a que chamaram de “expressões multi-lexêmicas” em oposição às formas 

simples.  

Mas é mesmo a partir do trabalho de GRUNIG (1991) que vemos um estudo sistemático 

do uso de formas fixas na linguagem publicitária. É foco de interesse para a autora 

principalmente o processo envolvido quando da subversão das formas fixas pelos 

                                                      
21 Não há uma unidade quanto a um rótulo para esse fenômeno. Alguns autores chamam-no de expressões fixas; 
outros, de expressões cristalizadas (cf. PALMA, 1995; VALE, 2002). Uma tradução literal do termo empregado 
por GUENTHNER e BLANCO (2003) nos reportaria a expressões multi-lexêmicas. Já uma tradução ainda literal 
de GRUNIG (1992) nos daria fórmulas fixas, tal como encontramos em CARVALHO (1996). Preferimos, aqui, 
utilizar um termo que está mais em voga para os estudos publicados em língua portuguesa (cf. RANCHHOD, 
2002), que é o de formas fixas. 
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procedimentos de substituição (défigement), que não raramente ocorrem na estruturação do 

texto publicitário, assim como de suas implicações lingüísticas e culturais. 

CARVALHO (1996) analisa o emprego de tal elemento quando trata dos recursos 

estilísticos empregados na publicidade. Para a autora, o uso de formas fixas no texto 

publicitário tem a ver com a noção de conhecimento partilhado, na exata medida em que entre 

autor e leitor opera-se uma espécie de cumplicidade, fato semelhante àquilo a que remontam 

BAYLON & MIGNOT (1994), os quais, ao se questionarem acerca de uma interacionalidade 

do texto publicitário, conjeturam acerca da existência de uma “piscadela de olhos” entre 

anunciante e leitor da peça publicitária. Nesse âmbito, relevante é o fato em que as formas 

fixas são utilizadas integralmente ou quando, de modo diferente, sofrem uma certa subversão 

a partir de uma desmontagem que dela fazem os anunciantes.  

DIAS (2003), à luz dos pressupostos da Análise do Discurso de linhagem francesa, situa a 

questão do uso de formas fixas pela publicidade como sendo da natureza da 

interdiscursividade e do intertexto. A publicidade, dessa forma, explora sistematicamente o 

“já-dito” (terminologia peculiar a seu trabalho), como fio condutor que leva a um exame mais 

aprofundado da própria cultura. E cita CARVALHO (1996), para constatar que tal uso leva o 

leitor – co-enunciador, no caso – a ativar seus esquemas mentais, descobrindo algo familiar e 

traduzindo-o segundo uma leitura particular, por meio de projeções, resultado de um legado 

comunitário. 

É possível, ainda, relacionar o funcionamento das formas fixas na publicidade com a 

teoria freudiana dos chistes. Para FREUD (1983), este fator, relacionado ao inconsciente, tem 

uma relação com o cômico, o juízo lúdico e o jogo. Podemos reportá-lo, assim, ao uso que a 

publicidade faz das formas fixas na medida em que os chistes  constituem um fator de 

desconcerto, de nonsense, de contraste, bem como de sua motivação mesma enquanto 

processo social. 

  

4.2. FORMAS FIXAS: CONCEITUAÇÃO, TIPOLOGIA, ESTRUTURAÇÃO 

Alguns autores buscaram desenvolver um estudo mais sistemático de estruturas léxico-

sintáticas sujeitas a determinadas restrições combinatórias. Foi o caso de GUENTHNER & 

BLANCO (2003), que trabalharam com corpora do inglês, francês, alemão e espanhol, 

RANCHHOD (2002), com corpus do português europeu e VALE (2002), lançando mão  de 

dados do português brasileiro.   

Num primeiro ponto temos um conjunto de expressões nominais, adverbiais e adjetivais 

que, formadas de mais de uma palavra, se comportam como uma unidade lexical. 
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No grupo dos nomes compostos,  temos unidades lexicais geralmente formadas a partir de 

palavras simples por meio de regras gerais de combinação e cujo significado é não 

composicional. São expressões como efeito estufa, fibra de vidro, golpe de vista (estrutura 

N(de)N), bem como cordão umbilical, fibra ótica (estrutura N Adj). Pertence a esse grupo 

uma expressão como peito do pé, utilizada no slogan do texto [29]: “Conga – o silicone para o 

peito do pé”. 

RANCHHOD (2002: 4) lembra que, na identificação de nomes compostos, deve ser 

utilizada uma série de critérios lingüísticos, que vão desde a verificação do comportamento 

morfológico dos seus constituintes até a verificação de sua perda – total ou parcial – de 

composicionalidade lexical, sintática e semântica. Aponta, para tanto, o seguinte quadro das 

classes mais representativas dos nomes compostos binários: 

 
Quadro 6: Classe dos nomes compostos binários 

GUNTHNER e BLANCO (2003) acham razoável incluir, ainda, as acronímias como  

formas variantes de nomes compostos: 

Acquired immune deficiency syndrome = AIDS 

Syndrome de l’immunodéficience acquise = SIDA, sida 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida = SIDA, sida 

Síndrome da imunodeficiência adquirida = SIDA/AIDS 

Os advérbios compostos dizem respeito às seqüências de elemento lexicais que não 

permitem alteração, substituição, redução ou inserção de qualquer elemento e ocupam 

posições sintáticas características dos advérbios e complementos circunstanciais, não podendo 

ser interpretadas composicionalmente (a pé; por sua conta e risco; a sangue frio). Vem a ser 

esse o caso da expressão “na lona” na forma fixa maior “ficar na lona” do  texto [29]. 
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RANCHHOD (2002: 6) estabelece a seguinte classificação dos advérbios compostos com 

base em sua constituição categorial: 

 

 
 
 

 
 

 
Texto [29]
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     Quadro 7: Advérbios compostos conforme constituição categorial 

 

Podemos observar, ainda, um conjunto de formas adjetivais que, exercendo função 

sintática predicativa, possui uma fixidez total ou parcial entre os elementos constituintes. 

Constituem os tipos mais freqüentes as formas Adj Prep C (novo em folha, cheio de nove 

horas), Adv Adj (bem apessoado) Adj Conj Adj (encarnado e esculpido). 

Já para as classes sintáticas dos adjetivos compostos, RANCHHOD (2002: 8) estabelece a 

classificação que segue. Nesta configuração, N0 representa um grupo nominal sujeito e Adj 

corresponde a um adjetivo composto, que se encontra à direita de ser ou estar: 

Também podemos acrescentar a esse conjunto de expressões nominais, adverbiais e 

adjetivais com particularidades de fixidez um grupo de estruturas de determinantes complexos 

(GUENTHNER e BLANCO, 2003: 7), como os “determinantes multi-lexêmicos” (muito de, 

um pouco de) ou aqueles sujeitos a fortes restrições combinatórias (todos os três). 

A par dos itens lexicais compostos, analisados anteriormente, temos expressões 

igualmente multivocabulares em que mais de uma unidade lexical são consideradas na análise 

em que o termo colocação ou base de colocação tem sido empregado para descrever o fato de 

que um elemento funciona como base para a qual os demais funcionam como um 
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modificador22. Este processo pode operar de duas formas: através de modificadores fixos 

(frozen modifiers) e de estruturas com verbos supletivos (support verb structures).  

No primeiro caso, temos como lexemas multivocabulares afetados primordialmente os 

substantivos, os verbos e os adjetivos que são sistematicamente modificados por um valor 

semântico como o de intensidade, o de elogio ou de antielogio. Alguns exemplos desse caso 

são expressões como idéia genial, barulho infernal, fumante inveterado. 

Num outro caso, operamos como estruturas com verbo supletivo quando o predicado de 

uma sentença simples pode ser realizado não exatamente por verbos simples ou compostos, 

mas também por nomes, adjetivos e preposições. Em dados casos, um elemento lexical 

adicional, chamado verbo supletivo, é usualmente associado ao predicado semântico real para 

formar uma base predicativa da sentença simples. 

Concebem-se como frases fixas as estruturas frásicas em que existem fortes restrições 

lexicais entre um verbo e, pelo menos um de seus argumentos. Trata-se de uma frase simples 

que, pertencendo a registros variados, possuem uma característica comum: contêm 

combinações verbo-nome que não são distribucionalmente produtivas nem interpretáveis 

composicionalmente (RANCHHOD, 2002: 8). São estruturas do tipo “Pedro esticou a canela” 

ou “Maria pôs a mão na consciência”. A rigor, tais expressões estão sujeitas aos seguintes 

fatores:  

a) fortes restrições distribucionais que se observam entre o verbo e os 

grupos nominais que se encontram formalmente na posição de 

complemento;  

b) o fato de essas restrições bloquearem a aplicação de algumas operações 

sintáticas que envolvem verbos e grupos nominais (apassivação, 

deslocamento à esquerda do objeto direto, inserção de advérbios e 

outros modificadores);  

c) a interpretação não composicional das construções. 

Utilizando-se de dados do português europeu, RANCHHOD (2002:13) inclui as frases 

fixas em classes sintáticas, observando princípios gerais utilizados na classificação dos 

verbos: 

 

                                                      
22 Antos (1997: 43) lembra que o termo colocação foi introduzido por J R Firth, no contexto de sua teoria 
semântica, para referir-se às conexões características e freqüentes que ocorrem entre certas palavras cuja 
concomitância se baseia na regularidade com que elas se esperam mutuamente: cachorro : latir, escuro : noite, 
etc. O conceito, então, tem sua origem, primeiramente, na semântica e não na gramática, aludindo também às 
chamadas relações essenciais de Porzig e às solidariedades lexicais de Coseriu.   
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   Quadro 8: Classes de frases fixas (Português europeu) 

 

Operando com princípios de análise e classificação idênticos, VALE (2002: 96) faz um 

levantamento das classes de frases fixas observáveis no português brasileiro: 

 
   Quadro 9: Classes de frases fixas (Português brasileiro) 

 

Há, ainda, expressões que constituem verdadeiros textos cristalizados e podem aparecer 

como sentenças (as expressões idiomáticas), provérbios, pragmatemas ou textos completos 

(como as fábulas ou passagens do texto bíblico). No texto b, a seguir encontramos um caso 
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curioso de uso de um pragmatema em que é chamada à  memória uma referência a um slogan 

de uma outra campanha publicitária muito conhecida em nosso contexto, a saber as das 

esponjas de aço Bombril, que apelavam para sua condição de possuir “mil e uma utilidades”. 

Em [30], temos essa recobrança sem que se deixe de subverter a forma original. Assim, ao 

invés de mil e uma utilidades temos “mil utilidades”, qualidades que se atribuem à marca de 

papel em questão, ironicamente desprovida da função de dar brilho em panelas, numa nítida 

referência à campanha já consagrada. 

 

4.3. A PRESENÇA DE FORMAS FIXAS NO TEXTO PUBLICITÁRIO 

Muito embora as formas fixas tenham sido relegadas durante muito tempo a uma condição 

inferior nos estudos da linguagem, dado o seu caráter de atrofia, cristalização, elas constituem 

insidiosamente um material bastante profícuo na construção da mensagem  publicitária. 

Elementos compostos, frases fixas, textos cristalizados, títulos de filmes e de obras literárias, 

letras de músicas são chamados com não pouco efeito argumentativo e estilístico para a 

composição da mensagem publicitária.  

GRUNIG (1991), que analisou à exaustão tais estruturas na composição do slogan 

publicitário, chega mesmo a se reportar a uma intrusão, quando examina o fato de haver não 

raramente uma subversão das formas fixas, cuja presença se consubstancia em um corpo 

estranho dentro da mensagem publicitária, daí seu caráter de saliência e, portanto, sua força 

expressiva.     

Alguns aspectos envolvendo a natureza das formas fixas e sua relação com a linguagem 

podem ser levantados: a natureza do processo de substituição de elementos, operando uma 

modificação significativa e sistemática  na estrutura consagrada; o processo de desmontagem 

(defigée, no dizer de Grunig) da forma fixa; a relação entre esta e a herança cultural dos 

leitores/consumidores; a implicação da contribuição da Teoria da Informação para a 

compreensão da importância do uso das formas fixas pela publicidade. 
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Texto [30] 
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      Um procedimento essencial da exploração de formas fixas pela publicidade seria a 

operação de substituição. Assim, no texto [31], para uma expressão do tipo “brasileira de 

corpo e alma”, temos: 

Brasileira de |corpo| e alma 

                     |cor    | 

Para esse caso, diz-se de “cor” como sendo o elemento substituto (remplaçant) quando 

“corpo” é o objeto substituído (remplacé), num processo – uma operação mental mesma – 

muito preciso do ponto de vista formal: substitui-se um elemento por outro em um contexto 

perfeitamente estável:  

[...] de ____ e alma. 

 

 Um aspecto muito relevante no exame do uso de formas fixas pela publicidade é o caso 

da isomorfia entre os elementos substituto e substituído. Esse fator está relacionado à relação 

entre o produtor e leitor/consumidor da mensagem publicitária, num exercício em que o ritmo 

tem a ver com a identificação deste último pela recuperação que faz da forma fixa original 

num processo de identificação e partilhamento. Note-se, para tanto, o texto [32] , a seguir. 

Nesse caso, através da similitude do número de sílabas entre elemento substituído e 

elemento substituto, a forma fixa <bandido bom é bandido morto>, oriunda do adágio 

popular, é recuperada com maior grau de identificação pelo leitor. Assim, temos: 

< |bandido  | bom é |bandido | morto> 

< |mosquito| bom é |mosquito| morto> 

Em alguns casos, no entanto, há uma relação mais complexa que simplesmente a 

substitutiva, podendo ocorrer um processo de multisubstituição. Para esses casos a forma fixa 

original é recuperada na maioria das vezes por um esqueleto mínimo ou por algum elemento 

remanescente chamado termo marcado, caracterizado por picos de saliência através dos quais 

a memória do leitor pode ser recobrada. Tome-se como exemplo o texto [33] abaixo: 

 

< Não é como diamante, que é eterno. Mas que a cor dos seus cabelos vai durar muito 

mais tempo vai.> 
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Texto [31] 
 

 
Texto [32] 
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Texto [33] 

 
 

 

Nesse caso, têm-se como picos de saliência os termos diamante e eterno que nos remete à 

forma fixa original “os diamantes são eternos”, ancorada, em primeira instância, pelo 

adagiário popular e, em segundo plano, pelo título do filme: 007 – Os diamantes são eternos. 

Se tomarmos como parâmetro os pressupostos da Teoria da Informação, teremos que a 

quantidade que o elemento E comporta é inversamente proporcional à sua probabilidade de 

aparição na mensagem, sua previsibilidade. Pode-se, com isso afirmar que a mensagem 

publicitária ao utilizar-se de formas fixas, e, além disso, transformá-las, está levando a cabo o 

fato de elevar ao máximo a quantidade de informação dada. A ruptura daquilo que é 

convencionalmente aceito, é sempre, para nós, chocante e é disso que se alimenta o dizer 

publicitário: daquilo que é saliente. “O slogan publicitário tira maior efeito do choque 

ocasionado pela revolução das formas que ele põe em cena” (GRUNIG, 1991: 141). 
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4.4. FREUD EXPLICA: DE CHISTES, CLICHÊS E CUMPLICIDADE 

 

      Pela depreensão que se pode fazer do texto publicitário [34], abaixo, podemos nos 

questionar: o que há de existente nele que nos faz rir? Que sentidos obscuros há nele que nos 

permitem uma relação de quase cumplicidade com seu produtor?  

Freud, ao estudar o fenômeno psíquico do que se ficou conhecido por chistes, nos dá uma 

compreensão do que ocorre de especial quando da leitura desta e de outras peças publicitárias 

que se ancoram no cômico para desenvolver um determinado efeito de sentido. 

Assim, não é desarrazoado associar o chiste a um juízo lúdico das coisas, de modo que 

quem produz um chiste semelhante ao do texto em questão, produz um ato bastante relevante 

de liberdade estética, porquanto jogue com as idéias ali compactadas. Um chiste se traduz na 

habilidade de fundir, com surpreendente rapidez, várias idéias pela exata provocação de um 

choque destas, de seus contrastes, é encontrar sentido no nonsense, desconcerto e 

esclarecimento concomitantemente. 

O que, portanto, nos é capaz de provocar um riso sardônico, quando da leitura do texto 

[34], se não o partilhamento com o locutor de algo que nos está propositalmente oculto? É 

preciso termos imediatamente de prontidão informações do que representou o evento histórico 

da Inconfidência Mineira e o significado que para tal representou o lema “libertas quae sera 

tamen [liberdade ainda que tardia]”, ainda hoje representativo para a história do Brasil.  

 



 

 

98

 
 
 
 

 
Texto [34] 

 

 

Aqui, não é demasiado enxergar uma relação dos chistes com a caricatura na medida em 

que é essencial para ambos a representação de alguma coisa ocultada, escondida, sendo a 

brevidade o seu elemento essencial.  

Como nos apresenta FREUD (1983: 26), um chiste diz o que tem a dizer, nem sempre em 

poucas palavras, mas sempre em palavras poucas demais, isto é, em palavras que são 

insuficientes do ponto de vista da estrita lógica ou dos modos usuais de pensamento e 

expressão.  

É nesse contexto que se esteia o processo da inserção de uma fórmula fixa no texto 

publicitário, na proporção em que esta está a favor da constituição de um tal conhecimento 

partilhado entre quem produz (o publicitário) e quem recebe de muito bom grado o chiste (o 

leitor/consumidor potencial). As alusões feitas, nesse caso, devem ser obviamente recuperadas 

e as omissões facilmente preenchíveis.  
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Há, ainda, reforça FREUD (1983: 163), um objetivo maior na construção de chiste como o 

que está em análise: conseguir prazer, pela jocosidade ou, mais especificamente falando, pelo 

motivo aparentemente simples de uma ambiciosa vontade de se mostrar a própria inteligência, 

de exibir-se, fato perfeitamente compreensível quando se está diante da criação publicitária: o 

outro, portanto, está intimamente ligado à construção do chiste, que se traduz num 

incontornável impulso de se contar o chiste a alguém. Há incontestavelmente uma parte 

bastante decisiva do chiste que é desempenhada pelo outro.  

Nessa perspectiva, o processo psíquico  nos chistes, reforça FREUD (1983: 168), se 

cumpre entre a primeira pessoa e a terceira (a pessoa de fora), diferentemente do cômico de 

um modo geral em que se dá entre o eu e a pessoa que é o objeto. Assim, o prazer que o chiste 

produz é mais evidente, mais intenso, na terceira pessoa que propriamente no criador do 

chiste. Há, segundo a concepção freudiana, o fato de o interlocutor obter sem muito dispêndio 

o prazer que proporciona o ato de linguagem: ele recebe como que um dom gratuito. 

 

 

4.5. FORMAS FIXAS E O MITO DA NOVIDADE NO TEXTO PUBLICITÁRIO  

PARA A MULHER                       

Conforme se viu, a imposição de um mito da novidade é caracterizada como um conjunto 

de procedimentos icônicos e verbais que operam na publicidade relacionados com a moda, o 

supérfluo, a extinção  e que operam em favor de uma necessidade de permanente mudança, 

renovação.  

Os textos publicitários apresentam uma versão bem particular da realidade, talhada de 

acordo com as presumíveis atitudes e valores do público-alvo. É seu papel preencher a 

carência de identidade de cada leitor/ consumidor potencial, a necessidade que cada um tem 

de aderir a valores que confirmem os seus próprios e lhe permitam compreender o mundo e 

seu lugar nele. No que se reporta à publicidade para a mulher, a imagem dominante de ideal 

de feminilidade que perdura é o da beleza e da forma (cf. VESTERGAARD & SCHRØDER, 

1988). Ideal passivo, controlado pelo olhar masculino (cf. CARVALHO, 1996): para ser feliz 

e bem-sucedida a mulher tem de ser bela e, mais ainda, argumentamos aqui, tem de estar em 

um processo de contínua renovação. 

Quanto ao uso de formas fixas, essa tendência é factível na medida em que aquelas, 

embora remontem a uma versão original, surgem em um contexto diferente, jogando em favor 

de uma quebra de clichês do que propriamente uma manutenção deles. Assim, como já 

remontou CARVALHO (1996), citando Maingueneau e Gresillon, a par de uma estratégia de 
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captação (potencialização da estrutura semântica da forma fixa) temos uma estratégia  de 

subversão (evidenciação da contradição presente na forma fixa). Há sempre uma 

realimentação do potencial semântico da forma fixa (Grunig, mencionamos mais acima, fala 

de intrusão), ela está em processo de reload sempre que é chamada a integrar o contexto 

publicitário, de modo que há sempre dois movimentos, um guiado pelo ativamento da 

memória, outro despertador do interesse pelo novo, dada essa nova atualização  da forma, por 

assim dizer, intrusa. 
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CONCLUSÃO 

 

 
O discurso publicitário, conforme se viu, trata de trabalhar sob um circuito externo da 

palavra configurada, e outro interno. o primeiro trabalha com elementos em sua existência 

material, concreta, ao passo que o segundo trata dos elementos do discurso atualizados pela 

enunciação. Neste campo, no que tange ao nosso objeto especificamente, a alocutária não é 

apresentada como consumidora, mas como aquela que tem tudo a ver com o produto 

oferecido. Este, por seu turno, não é apresentado em sua forma bruta, material, mas dotado de 

qualidades simbolicamente marcadas. 

A mulher, por conseguinte, se vê compelida a adquirir não um produto em si, mas tudo 

aquilo que ele lhe pode proporcionar e que faz por certo parte do imaginário da comunidade a 

que pertence. Ao valor-de-uso, objetivo, e o que menos tem tido importância, agrega-se um 

valor simbólico que transforma o produto em portador de posição e significação social. O 

valor do objeto passa a ser definido pelo sistema social que faz dele signo de seus valores 

básicos – status, amor, segurança – e, em  nosso caso específico, da conotação de juventude e 

recursivo remoçamento, marcado pelo ideal do mito da novidade. 

Para que a mulher, portanto, se “enquadre” nesse contexto abonador daquilo que é 

marcado pelos ideais de beleza, juventude, novidade, tem como aliado primordial o produto 

que foge de seu papel de mero objeto de uso para auxiliar de um ato de conquista, por 

possibilitar a ela um fácil acesso àquilo que mais deseja, vale dizer, de que mais precisa. 

A mensagem publicitária se constrói tendo por base a ideologia do receptor: seu 

cabedal de conhecimentos e o de seu grupo, seus sistemas de expectativas psicológicas, suas 

atitudes mentais e, o que mais é insidioso, seus valores. Neste âmbito, relações originalmente 

comerciais são transformadas em relações pessoais: aquilo que é real se dilui cada vez mais 
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em um simulacro ao passo que o consumidor tem de se adaptar a uma ordem bem real de 

dominação e exploração.  

Em nosso caso, isso é bem marcante se atentarmos para o fato de que a publicidade 

reflete o olhar masculino: exige-se que a mulher esteja engajada na atmosfera da novidade, 

renovada e renovando-se, a despeito do fato de que seu papel na sociedade esteja mudando 

porquanto esteja lutando cada vez mais pela superação de imagens pré-construídas, inerentes 

a uma sociedade patriarcal construídas sobre os valores tradicionais masculinos. 

Ora, as próprias relações poder  podem ser concebidas como aquelas estabelecidas, 

dentre outros, entre as pessoas como membros sociais, em um processo de interação. A 

publicidade para a mulher representa ainda com insofismável relevo os interesses e valores do 

grupo social masculino. Este tem poder sobre o grupo, socialmente marcado, representado 

pelas receptoras dos textos publicitários. Aqueles procuram controlar o poder destas, o que vai 

permitir que lhe sejam controlados os desejos, planos e crenças. Este controle acaba sendo 

imprescindível para que essa relação de poder seja exercida e, o que se demonstra mais 

imperioso, mantida: é preciso acima de tudo colocar o grupo dominado, no caso a mulher, em 

seu “devido lugar” na estrutura social em que se insere. 

É exatamente por meio da linguagem que um grupo social exerce o poder sobre outro 

no conjunto de relações que estabelecem na sociedade a que pertencem. É a linguagem que 

mais contribui para a produção e manutenção das relações sociais de poder. Em um 

movimento de mão dupla, a língua nos projeta uma certa imagem da sociedade e das relações 

de força que a regem. 

Foi urgente, nesse sentido, a recorrência, em cada um dos textos analisados, dos 

recursos lingüísticos com expressão de novidade. A tessitura de uma atmosfera propícia ao 

novo na publicidade para a mulher se demonstra peculiar, pela insistência e multiplicidade de 

recursos lingüísticos empregados, cabendo com perfeição na representação da imagem da 

mulher em nossa sociedade.  

Os elementos lexicais foram bastante frutíferos quanto a esse aspecto. Para tomarmos 

um exemplo, embora a pesquisa não tivesse uma proposta de análise eminentemente 

quantitativa, foi visível a predominância nos textos analisados da forma lexical novo e flexões 

nova/os/as. 

Pôde-se constatar, ainda, que os fenômenos não se apresentaram necessariamente 

isolados em cada um dos textos publicitários analisados: não raramente diversos fenômenos 

dos postos em destaque vieram consorciados a outros. Assim, formas lexicais como o adjetivo 

novo, por exemplo, coadunaram-se a processo ligados à terminologia; a forma situativa 
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temporal agora figurou a formantes prefixais ou compositivos, bem como a formas fixas. Isto 

levou-nos à compreensão de que a publicidade leva em conta simultaneamente tantos recursos 

quanto forem necessários para se costurar a tal atmosfera favorável ao mito da novidade. 

Notável, por outro lado, foi a constatação do emprego de formas fixas na tessitura 

desse quadro favorável ao mito de novidade, já que tais fenômenos estão mais intimamente 

ligados à cristalização, ao que é tradicional. Decisivo, porém foi o fato de essas formas se 

inserirem nos textos de um modo reformulado. Daí seu caráter novo. Apesar disso, muito 

embora não tivesse sido atestado em nosso corpus, é fato possível que as formas fixas sejam 

inseridas na publicidade, mesmo as de escopo feminino, integralmente. Ainda assim, elas ali 

estariam de uma forma atualizada como se tivesse sido dado um reload e, assim, se 

enquadrando no campo da novidade. 

O conjunto de recursos lingüísticos examinados em nosso trabalho, de certo modo 

corrobararam, por conseguinte, para a determinação das  relações de poder, uma vez que são 

instanciadores daquilo a que vimos chamar de mito da novidade nos textos publicitário de 

foco feminino. Cabe salientar o quanto foi revelador o fato de a mulher ainda estar 

enquadrada em grupo e papéis tradicionais e estereotipados, representativos de um status 

social ainda inferior, marcado por traços como dependência, , vulnerabilidade, futilidade. 
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A 
Ângulo horizontal. Relaciona-se à perspectiva horizontal na organização dinâmica das 

imagens no texto publicitário impresso, podendo ser frontal ou oblíquo, dependendo da 

sugestão de envolvimento entre  figura humana, leitor e cena focalizada. § 1.2.  

Ângulo vertical. No texto publicitário impresso, reporta-se à perspectiva vertical na 

organização dinâmica das imagens. § 1.2. 

Anunciante. No discurso publicitário, equivale àquele que não se apresenta como 

publicitário, mas como porta-voz da empresa produtora do bem de consumo, com a qual se 

identifica, sendo o responsável pela enunciação, através da qual sua imagem se constrói, 

correspondendo à figura do locutor-enquanto-tal (Charaudeau). § 1.3. 

 

B 
Baldinger, Karl. § 3.1. 

Bally, Charles. § 3.2. 

Baudrillard, Jean.§ 0.1. 

Beaugrande, Robert de. § 1.0. 

Bergvall, Victoria. § 2.1. 

Butler, Judith. § 2.1. 

 

C 
Cameron, Deborah. § 2.1 

Campos semânticos.  Organização de significados – dinamicamente estruturada –, cada um 

dos quais se desenvolve no âmbito permitido pelos demais: atinge uma forma individual ou 

partilhada, ou é simplesmente um traço de significação. Alude ao fato de que toda palavra 

abrange uma rede de significações, às vezes muito extensa. Campos associativos, uma espécie 

de halo que circunda o signo, cujas franjas exteriores se confundem com o ambiente (Ch. 

Bally). Campos nocionais, palavras-chave e palavras-testemunho (G. Matoré). Campos 

morfossemânticos (P. Guiraud ). Campos semasiológicos e onomasiológicos (K. Baldinger).  

Algo cuja índole deriva da estruturação de valores, própria da mentalidade de cada época, 

exercendo influência nesta, ao impor-lhe determinada visão de mundo(S. Ullmann). § 3.2. 

Charaudeau, Patrick. § 1.3; 2.3. 
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Circuito externo da palavra configurada. Todo um sistema sócio econômico no qual se 

inscreve a prática publicitária e ao modo como os profissionais da publicidade encaram o seu 

fazer (Charaudeau). § 1.3 

Circuito interno da palavra configurada. No fazer publicitário, diz respeito aos elementos 

do discurso postos em cena na/pela enunciação (Charaudeau). § 1.3 

Close-up. Quanto à dimensão de enquadramento na publicidade impressa, trata-se da 

focalização em que se mostram cabeça e ombros. § 1.2. 

Close-up extremo. No texto publicitário impresso, quanto à dimensão de enquadramento, 

refere-se ao fato de as figuras humanas terem focalizada uma parte inferior à cabeça e a altura 

dos ombros, ou uma parte isolada do corpo.  § 1.2. 

Coates, Judith. § 2.1. 

Compostos lexicais. Aqueles formados no léxico e são sintaticamente opacos – se comportam 

como uma unidade em relação aos processos morfo-sintáticos por não permitirem flexão, 

derivação, nem concordância. § 3.4. 

Compostos pós-lexicais. Aqueles formados no componente pós-lexical e, portanto, são 

sintaticamente transparentes, permitindo flexão, derivação e concordância. § 3.4. 

Comunicante. No discurso publicitário, envolve desde o fabricante do produto até o 

publicitário, responsável pela concepção do texto (Charaudeau). § 1.3. 

 

D 
Densidade lógica. Do ponto de vista lógico, um texto é denso quando contém muitas idéias 

substanciais, isto é, muitos substantivos, que são o cerne dos conceitos. § 3.2. 

Densidade lexical. Do ponto de vista lexical, a densidade de um texto é medida pela 

quantidade de palavras léxicas (substantivos, adjetivos, verbos, advérbios e interjeições) 

detectadas. § 3.2. 

Dimensão de enquadramento. No quadro da publicidade impressa, diz respeito à distância 

entre o indivíduo e a câmera, podendo sugerir um grau maior ou menor de intimidade entre 

leitor e figura humana observada. § 1.2. 

 

E 
Expressões cristalizadas. v. formas fixas. § 4. 

Expressões fixas. v. formas fixas. § 4. 

Expressões multi-lexêmicas. v. formas fixas. § 4. 
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Eye level. Na publicidade impressa, diz respeito, quanto à perspectiva vertical, ao ângulo pelo 

qual a figura é vista ao nível dos olhos do leitor. § 1.2. 

 

F 
Factivo, objetivo. No discurso publicitário, do ponto de vista da construção do ato de fala do 

sujeito enunciador, é aquele que exprime uma situação de manipulação do consumidor para 

que ele execute o ato de consumo. É o fazer fazer (Charaudeau). § 1.3. 

Fairclough, Norman. § 1.0; 2.3. 

Formas fixas. Estruturas léxico-sintáticas sujeitas a determinadas restrições combinatórias; 

conjunto de expressões nominais, adverbiais e adjetivais que, formadas de mais de uma 

palavra, se comportam como uma unidade lexical; estruturas frásicas em que existem fortes 

restrições lexicais entre um verbo e, pelo menos um de seus argumentos. § 4. 

Fórmulas fixas. v. formas fixas. § 4.1. 

Fishman, Pamela. § 2.1. 

Freed, Alice. § 2.1. 

Freud, Sigmund § 4.1; 4.4. 

 

G 
Gênero (gender), identidade de. Relaciona-se à evidenciação de questões femininas, relações 

entre homens e mulheres, bem como entre as mulheres e as várias representações de 

feminilidade e masculinidade. Vislumbra a diversidade inserida nos grupos das mulheres bem 

como nos dos homens, observando as diferenças culturais, resultantes de outras variáveis 

sociais como idade, classe e etnia. § 2.1; 2.2; 2.4. 

Gênero Textual (genre). fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e 

social de uma comunidade, fruto de trabalho coletivo, contribuindo para ordenar e estabilizar 

as atividades comunicativas do dia-a-dia; entidades sócio-discursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa; eventos textuais altamente maleáveis, 

dinâmicos e plásticos que surgem emparelhados a necessidades e atividades sócio-culturais, 

bem como na relação com inovações tecnológicas (Marcuschi). § 1.1. 

Gomes de Matos, Francisco § 3.2. 

Guilbert, Louis. § 3.3. 

Guiraud, Pierre § 3.1. 
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H 
High angle. Na publicidade impressa, quanto à perspectiva vertical, se relaciona com o 

ângulo em que as figuras são vistas do alto, exercendo o leitor uma posição de poder em 

relação ao elemento visualizado. § 1.2. 

 

I 
Informativo, objetivo. No discurso publicitário, quanto ao ato de fala do sujeito enunciador, 

consiste em informar ao consumidor os benefícios do produto em relação a seus anseios. É o 

fazer saber, fundamentado nas máximas de qualidade e de quantidade (Charaudeau). § 1.3. 

Interpretante. No discurso publicitário, aquele que age lendo o texto, sendo, eventualmente, 

um potencial consumidor (Charaudeau). § 1.3. 

 

J 
Já-dito. v. formas fixas. § 4.1. 

 

L 
Lakoff, Robin. § 1.3. 

Leech, Geoffrey. § 3.2. 

Levinson, Steven § 3.1; 3.5. 

Lexema. Unidade léxica abstrata em língua que se manifestam, no discurso, através de 

formas ora fixas, ora variáveis; base de sentido de uma palavra § 3.2. 

Lexia. Formas que aparecem no discurso; unidade léxica denotativa da língua; mínima 

unidade do léxico geral de uma língua; unidade de sentido relacional, dentro do sistema 

lingüístico. § 3.2. 

Lexia simples. Que tem um único lexema ou base de sentido. § 3.2. 

Lexia complexa. Que se compõe de mais de um lexema. § 3.2 

Léxico. Acervo dos lexemas de uma língua; conjunto, ilimitado e aberto, de  possibilidades de 

uma língua, estruturado em agrupamentos de signos (Saussure); objeto de estudo da 

lexicologia. § 3.2 

Low angle. Na publicidade impressa, quanto à perspectiva vertical, diz respeito ao ângulo em 

que há uma visão de baixo para cima, tendo a figura um status de poder em relação ao 

observador/leitor. § 1.2 
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M 
Matoré, G. § 3.1 

Matz/Borker. § 2.1 

Medium long shot. No texto publicitário impresso, quanto à dimensão de enquadramento, 

trata-se da focalização em que se mostra a figura humana por completo (Sells/Gonzalez).   § 

1.2 

Medium close shot. Quanto à dimensão de enquadramento na publicidade impressa, trata-se 

da focalização em que a figura humana é mostrada da cintura para cima (Sells/Gonzalez). § 

1.2 

Microssistema léxico. Composição de um amplo leque de significados afins quando, na 

maioria das vezes, os vocábulos componentes de um campo semântico registram numerosas 

nuanças de sentido.  § 3.2 

Morris, Charles. § 3.1 

 

O 
Olhar de demanda. Do ponto de vista do olhar na publicidade impressa, diz respeito ao fato 

de s figuras humanas olharem incisivamente para a câmera, exercendo uma relação mais 

íntima e de cumplicidade com o leitor (Sells/Gonzalez). § 1.2 

Olhar de oferta. Ocorre quando, na publicidade impressa, há uma relação de olhar indireta, 

em que a figura se deixa olhar pelo leitor (Sellz/Gonzalez). § 1.2 

 

P 
Palavra. unidade psicolingüística se materializa, no discurso, com uma inegável 

individualidade, só sendo possível identificá-la, delimitá-la e conceituá-la no interior de cada 

língua. § 3.2. 

Palavra: significado afetivo. Comunicado dos sentimentos e atitudes do locutor/escritor 

(Leech).  § 3.2. 
Palavra: significado conceptual. Conteúdo lógico, cognitivo ou denotativo (Leech). § 3.2. 

Palavra: significado conotativo. Comunicado em razão daquilo a que a língua se refere 

(Leech).  § 3.2. 

Palavra: significado estilístico. Comunicado sobre as circunstâncias sociais dos usos 

lingüísticos (Leech). § 3.2. 



 

 

115

Palavra: significado posicional. Comunicado através de associação de palavras que tendem a 

ocorrer no ambiente da palavra (Leech). § 3.2. 

Palavra: significado refletido. Comunicado através de associação com outro sentido da mesma 

expressão (Leech). § 3.2. 

Palavra: significação temática. O que é comunicado por meio da forma pela qual a mensagem 

é organizada em termos de ordem e ênfase (Leech). § 3.2. 

Palavra léxica. Vocábulo que denota ou designa e que não faz parte de um conjunto limitado 

de unidades. § 3.2 

Persuasivo, objetivo. No discurso publicitário, é aquele em que se exprime uma certa 

verossimilhança do conteúdo. É o fazer crer (Charaudeau). § 1.3 

Poder. Relação estabelecida entre grupos, classes ou outras formações sociais ou entre 

pessoas como membros sociais, num processo de interação: dados dois grupos A e B, o 

primeiro tem poder sobre o segundo, e, em condições reais, A controla o poder de B, o que vai 

permitir que sejam controlados os desejos e planos de B, bem como suas crenças (van Dijk). É 

por meio da linguagem que as pessoas dos mais variados grupos sociais podem exercer o 

poder sobre outras no conjunto de relações que estabelecem na sociedade a que pertencem 

(Fairclough). § 2.3. 

Prática social. Forma relativamente estabilizada de atividade social (tais como uma aula um 

noticiário de televisão, uma consulta médica, um almoço em família); uma articulação de 

diversos elementos sociais dentro de uma configuração relativamente estável: atividades, os 

sujeitos e suas relações sociais, instrumentos, objetos, tempo/espaço, formas de consciência, 

valores e o discurso (Fairclough). § 2.3. 

Prefixo típico. Aqueles estritamente de posição inicial, sem correspondência formal com 

nenhum item léxico e sem possibilidade de constituir base de derivação. § 3.4 

Pseudoprefixo. Elementos de fronteira entre a composição e a derivação, assumindo o 

comportamento de corresponderem a itens lexicais, destes se distinguindo dados os 

privilégios de ocorrência e funcionarem por braquissemia. § 3.4 

 

R 
Referente. No discurso publicitário, é o objeto de troca que garante o lucro do 

publicitário/fabricante e promete ser benefício ao consumidor potencial (Charaudeau). § 1.3 
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S 
Saussure, Ferdinand de. § 3.1. 

Sedutor, objetivo. No discurso publicitário, do ponto de vista da construção do ato de fala do 

sujeito enunciador, diz respeito à capacidade de o produto agradar o consumidor. Constitui-se 

no fazer prazer (Charaudeau). § 1.3. 

Semântica. Campo de análise lingüística que tenta fixar a língua mediante o conhecimento 

das relações exatas entre os termos lingüísticos e as entidades que denotam. § 3.1. 

Semiótica. Parte da filosofia, cuja finalidade é a formalização da linguagem, uma disciplina 

de caráter lógico – mais precisamente uma lógica formal –, que se limita a estudar a 

linguagem como um conjunto de símbolos. § 3.1 

Spender, Dale. § 2.1 

 

T 
Tannen, Deborah § 2.1 

Terceiro. No discurso publicitário, aquele/aquilo de que/quem se fala, correspondendo, às 

vezes simultaneamente, ao produto (P) e à empresa que o oferece ao mercado consumidor. 

Ambos não são apresentados em sua forma bruta, mas dotados de qualidades (q) e 

reconhecidos pela marca (M) que os identifica, sendo designados no texto pelo nome próprio 

(M) ou pelos pronomes de terceira pessoa e correspondendo ao referente da comunicação 

(Charaudeau). § 1.3 

Texto.  Construto histórico e social; lugar de constituição e interação de sujeitos sociais; 

evento para o qual convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais, ações por meio das 

quais se constroem interativamente os objetos de discursos e as múltiplas propostas de 

sentido, como função de escolhas operadas pelos co-enunciadores entre as inúmeras 

possibilidades de organização que cada língua oferece (Koch). § 1.0 

Textualidade Modo múltiplo de conexão ativado toda vez em que ocorrem eventos 

comunicativos; não é simples propriedade lingüística ou traço ou mesmo um conjunto deles 

(Beaugrande). § 1.0 

 

U 
Ullmann, Stephen. § 3.1 

Utilizador eventual do produto. No discurso publicitário, aquele que não é apresentado 

como consumidor, mas como “sujeito  que tem tudo a ver” com o produto oferecido 
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(Charaudeau). É designado pelas marcas de segunda pessoa, correspondendo ao que as teorias 

de Marketing chamam de target e equivalem à figura do alocutário. § 1.3 

 

V 
Valor-de uso. No discurso publicitário, é determinado pelas propriedades materialmente 

inerentes à mercadoria , ao produto. § 1.3 

Valor-de-troca. No discurso publicitário, trata-se de um valor simbólico, sendo estritamente 

social por promover o relacionamento entre diversos produtores, transformando os objetos em 

conotadores de posição social. § 1.3 

Vestergaard/Schroder. § 1.1; 1.3 

Vocabulário. Conjunto de lexias; objeto de estudo da lexicografia. § 3.2 

 

W 
West, Candace. § 2.1 

 

Z 
Zilmmerman, Don. § 2.1 

 

 

 

 

 
  


