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RESUMO 
 
 
 

O que se busca, neste presente estudo, é examinar um conjunto de textos 
da mídia impressa, enquanto práticas discursivas sócio-historicamente constituídas, 
a partir de referencial teórico da Análise do Discurso, e tomar esse processo 
analítico como modelo pedagógico para o ensino de língua materna, articulando-o, 
para isso, a uma proposta de transposição didática, com indicação sobre como 
essas práticas podem ser ensinadas produtivamente na escola.  

Nessa perspectiva, pretende-se, primeiramente, compreender os 
mecanismos que colocam em funcionamento os gêneros textuais, como práticas 
sociocomunicativas, especialmente anúncio publicitário e charge para, 
posteriormente, utilizar essa compreensão como orientação teórico-metodológica 
para organização de sequência didática para o ensino da língua materna com foco 
na formação de um leitor crítico e proficiente.  

Para a parte relativa à análise, utilizaremos bases teóricas da Teoria 
Semiolinguística, elaborada por Patrick Charaudeau, e da Argumentação no 
Discurso, de Ruth Amossy. A análise discursiva dos gêneros que compõem o corpus 
para análise, orientada por esses pressupostos teóricos, pode ajudar a descrever as 
dificuldades de construção de sentido que leitores apresentam diante de um texto. 
Para a mencionada transposição didática, serão utilizados aportes teóricos 
metodológicos referenciados na linguística do texto e do discurso, em especial as 
contribuições de Dolz e de outros autores. 
 

 

Palavras-chave: Leitor proficiente. Gêneros textuais. Semiolinguística. Contrato 
comunicacional. Argumentação e discurso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMÉ 

 

 

Dans cette étude, on cherche à examiner un ensemble de textes de 
presse écrite en tant que pratiques  discursives socio-historiquement constituées, à 
partir du cadre théorique de l'Analyse du Discours, et à prendre ce processus 
analytique en tant que modèle pédagogique pour l'enseignement de la langue 
maternelle, en l’articulant pour cela, à une proposition de transposition didactique, 
avec indication de comment ces pratiques peuvent être enseignées de façon 
productive dans l’école.  

Dans cette perspective, on prétend, d'une part, comprendre les 
mécanismes qui mettent en place les genres textuels tels que pratiques socio-
communicatifs, notamment les annonces publicitaires et la charge, pour une 
utilisation ultérieure de cette compréhension en tant qu’orientation théorique et 
méthodologique pour l'organisation de séquences didactiques pour l'enseignement 
de la langue maternelle en se concentrant sur la formation d'un lecteur critique et 
compétent. 

Pour la partie de l'analyse, nous nous baserons sur la Théorie 
Semiolinguistique, développée par Patrick Charaudeau et sur l’Argumentation dans 
le Discours, de Ruth Amossy. L'analyse discursive des genres qui forment notre 
corpus, guidée par ces hypothèses théoriques, peut aider à décrire les difficultés de 
construction de sens que les lecteurs épprouvent devant un texte. Pour la 
transposition didactique mentionnée, nous utiliserons quelques apports théorico-
méthodologiques mentionnés dans la linguistique du texte et du discours, en 
particulier les contributions de Dolz et d'autres auteurs. 

 
 
 

Mots-clés: Lecteur compétent. Genres textuels. Semiolinguistique. Contrat  
communicationnel. Débat (argumentatio) et discours. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O que se busca, no presente estudo, é examinar, a partir de referencial 

teórico da Análise do Discurso, um conjunto de textos da mídia impressa, enquanto 

práticas discursivas sócio-historicamente constituídas. Tomando como referência o 

resultado desse processo analítico, pretende-se criar um modelo pedagógico para o 

ensino da língua portuguesa, enquanto língua materna, articulando-o a uma 

proposta de transposição didática, com indicação sobre como essas práticas podem 

ser ensinadas produtivamente na escola.  

Nessa perspectiva, tenciona-se, primeiramente, compreender os 

mecanismos que colocam em funcionamento os gêneros textuais como práticas 

sociocomunicativas, especialmente anúncio publicitário e charge para, 

posteriormente, utilizar essa compreensão como orientação teórico-metodológica 

para organização de sequência didática como proposta de ensino desses gêneros 

para alunos de 6º ao 9º ano. 

Dessa forma, pode-se afirmar que essa pesquisa aborda questões da 

linguagem sob diferentes dimensões, uma vez que trata de questões teóricas sobre 

leitura, gêneros textuais encenados na mídia impressa, assim como processos 

inferenciais, implícitos, vinculados a questões de ordem pedagógica (ensino-

aprendizagem). 

Com relação ao procedimento da análise discursiva desses gêneros, 

serão trazidos para essa reflexão contribuições da Teoria Semiolinguística 

(CHARAUDEAU, 2010), no que diz respeito aos contratos comunicacionais que 

regem uma situação de comunicação, bem como os estudos sobre Argumentação 

no discurso (AMOSSY, 2011), visto que as pesquisas da autora trazem importantes 

considerações sobre o discurso argumentativo, em especial, sobre as estratégias 

organizadas pelo locutor para obter adesão do auditório. 

Através dessas perspectivas teóricas, espera-se encontrar subsídios para 

descrever as dificuldades de construção de sentido que leitores apresentam diante 

de um texto.  
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Essa revisão bibliográfica fornecerá, ainda, instrumentos para a análise 

de aspectos que contribuem para a formação de um leitor crítico e proficiente – 

aquele indivíduo que, no processo de leitura, seja capaz de perceber elementos 

presentes na superfície textual, apreendendo sua forma de organização, mas 

também  relacionando esses elementos a um vasto conjunto de saberes no interior 

do evento comunicativo (KOCH & ELIAS, 2006, p.11). 

A questão central que orienta esta investigação é saber como a análise 

de práticas discursivas encenadas na mídia impressa pode contribuir efetivamente 

para o ensino da língua materna. Dessa questão central, derivam outras 

possibilidades também importantes como a relação entre o ensino da língua materna 

e o processo de formação de leitores. 

Como professora de Língua Portuguesa de escola pública, constatei, 

inúmeras vezes, a dificuldade que os meus alunos demonstravam ao realizarem 

atividades que envolviam interpretação de texto. Dessa forma, deparei-me com uma 

nova problemática a ser pensada: a carência de material didático disponível em sala 

de aula que indicasse procedimentos adequados à realização de atividades de 

compreensão leitora. Sem falar que, passado algum tempo, o livro didático (que 

deve ser usado durante três anos) tem grande parte de seus textos desatualizados e 

desinteressantes aos leitores-alunos. A minha experiência já me mostrou que um 

texto com informações “quentes” é muito mais atrativo para os jovens, porque 

estabelece relação entre os fatos apresentados e o momento histórico em que 

vivem. Isso desperta um elemento interessante para o passo inicial da leitura: a 

curiosidade diante do texto. 

Não estou dizendo, com isso, que devemos abandonar o livro didático. 

Ele é importantíssimo nas escolas públicas, tão carentes de material de apoio. 

Penso em projetos paralelos que utilizem textos atuais no seu suporte de origem, 

diferenciando-se do gênero deslocado, presente artificialmente no livro didático 

(BUENO, 2011, p. 64). Nessa perspectiva, a avaliação de Schneuwly e Dolz (apud 

BUENO, 2011, p. 69) indica o trabalho voltado para a construção de competências 

leitora e escrita em língua materna com entrada pelos gêneros textuais, o que 

possibilitará ao aluno um contato com situações de comunicação as mais reais 

possíveis e significativas para eles. 
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Acredita-se que existam diferentes propostas voltadas para resolver 

essas questões.  Pretende-se, no entanto, utilizar o procedimento de sequência 

didática proposto por Schneuwly/Dolz da Escola de Genebra. Esse modelo teórico 

de aprendizagem tem como pressuposto teórico o pensamento bakhtiniano que é 

alimentado pela linha vygotskyana socioconstrutivista e pelo “interacionismo 

sociodiscursivo” de Bronckart (MARCUSHI, 2008, p. 152).  

Nessa proposta, o gênero é trabalhado modularmente, permitindo ao 

aluno “escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação”. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 83). Na visão dos 

autores, o procedimento de sequências didáticas permite ao aluno compreender o 

funcionamento dos gêneros que circulam na sociedade, e isso pode ser “feito de 

maneira ordenada”, sendo, por isso, imprescindível pensar em seu uso na sala de 

aula em todas as disciplinas. 

Para o presente estudo, que investiga as práticas discursivas numa 

concepção interacional (dialógica) da língua e sociopragmática, foram escolhidos os 

gêneros anúncio publicitário e charge, uma vez que, para a leitura proficiente desses 

gêneros, é necessário que o leitor seja capaz de buscar, dentre outros 

conhecimentos, a atualização de valores da época e da comunidade.  “Além disso, o 

interlocutor busca em sua memória algo para a identificação do intertexto e dos 

objetivos do produtor do texto ao inseri-lo no seu discurso.” (KOCH; ELIAS, 2006). 

Ainda segundo as autoras (2006, p. 11), “[...] o sentido de um texto é construído na 

interação texto-sujeitos e não algo que preexista a essa interação. A leitura é, pois, 

uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos”. 

Dessa forma, percebe-se que a leitura não é um processo simples que se 

resolva com práticas mecanicistas e isoladas de abordagem textual. É necessário 

um trabalho interdisciplinar na abordagem de gêneros textuais diversos para que o 

aluno perceba a construção desses textos e compreenda com que finalidades eles 

são construídos. 

Com base nas considerações apresentadas, este projeto tem como ponto 

de partida duas questões: 

a) Como proceder a uma análise de gêneros discursivos encenados pela 

mídia, em especial, os jornais impressos de maior circulação em Minas Gerais? 



18 

 

b) Como ensinar esses gêneros em sala de aula? 

A partir disso, articulam-se os seguintes pressupostos: 

 Para o professor-mediador que concebe o gênero como unidade 

básica de ensino-aprendizagem, é necessário, primeiramente, compreender essa 

categoria em sua forma de produção (composição): contrato comunicacional, 

marcas linguísticas, intertextos, função social e circulação, dentre outros aspectos, 

para depois propor modelos teóricos didáticos. 

 Em relação aos gêneros textuais: charge e anúncio publicitário 

apresentam-se como possibilidades de realização do procedimento “sequência 

didática” para formação de leitor proficiente devido à riqueza discursiva presente em 

sua materialidade linguística. Nesse caso, os módulos e produto final contemplarão 

a leitura proficiente e não a produção dos gêneros em estudo. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as práticas discursivas encenadas na mídia impressa para 

transposição didática em sala de aula do ensino fundamental, procurando perceber 

a relação com o ensino produtivo da língua materna e, logo após, fazer um estudo 

sistematizado dos gêneros textuais: anúncio publicitário e charge, através de 

sequências didáticas para a formação de leitor no ensino de Língua Portuguesa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar os diversos contratos comunicacionais de práticas discursivas da 

mídia impressa, em especial o anúncio publicitário e a charge; 

 Investigar a concepção de leitura interacional (dialógica) da língua e 

sociopragmático-cognitiva; 

 Estudar autores que apresentam estratégias de compreensão leitora, pondo em 

foco o leitor e seus conhecimentos em interação com o autor e o texto para 

construção de sentido; 

 Estudar as estratégias discursivas presentes nos gêneros midiáticos impressos, 

charge e anúncio publicitário, levando em conta sua construção histórica, 

composição, função social e marcas linguísticas, tendo em vista a utilizá-las em sala 

de aula através do procedimento sequência didática; 

 Aprofundar os estudos do modelo de trabalho em sequências didáticas de 

Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e Bernard Schneuwly para o ensino de gêneros; 

 Elaborar proposta de transposição didática, indicando como as práticas 

discursivas da mídia impressa podem ser ensinadas de forma produtiva no ensino 

fundamental. 
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PARTE 1 – DEFINIÇÕES TEÓRICAS E METODOLOGIA  

  

 

CAPÍTULO 1 – DA ANÁLISE DO DISCURSO E DA ARGUMENTAÇÃO 

 

 

1.1 A Teoria Semiolinguística 

 

 

Uma análise semiolinguística do texto e do discurso busca relacionar os 

fatos da linguagem a outros fenômenos psico-sócio-linguageiros de sentido: a ação 

e a “influência” de sujeitos. Ou seja, é uma análise que propõe uma integração das 

diferentes dimensões que compõem a linguagem: cognitiva, semântica, sócio-

histórica, psicológica e linguística, para dar conta da complexidade que é esse 

campo disciplinar. A partir dessas constatações, a Semiolinguística, de acordo com 

Charaudeau (2007, p. 13), “relaciona entre si determinados questionamentos que 

tratam do fenômeno da linguagem sendo uns mais externos (lógica das ações e 

influência social) outros mais internos (construção de sentido e construção do 

texto)”.  

O trabalho com a linguagem, nessa perspectiva, pressupõe a 

verbalização das línguas naturais num duplo processo de semiotização: 

transformação e transação. O sujeito falante tem “um mundo a significar” a um 

sujeito destinatário. Nesse processo de transformação, utiliza-se de operações de 

identificação (apreender os seres reais ou imaginários do mundo para que se possa 

falar dele), de qualificação (propriedades, características desses seres), ação (esses 

seres agem, sofrem, etc.) e, finalmente, de causação (o porquê da ação). 

O segundo processo, o de transação, corresponde à transmissão do 

“mundo significado” ao sujeito destinatário. É a transação que outorga uma 

orientação comunicativa ao processo de significação do mundo.  Isso se dá segundo 

quatro princípios: o primeiro é o princípio de alteridade que é o fundamento do 

aspecto contratual de todo ato de comunicação, pois implica um reconhecimento e 

uma legitimação recíproca dos parceiros entre si. O segundo é o princípio de 
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influência que orienta o processo de transação acerca do agir sobre o outro. Esse 

processo constitui-se nas restrições que orientam o contrato de comunicação. O 

terceiro é o princípio de pertinência que informa sobre a importância de os parceiros 

envolvidos na troca verbal terem conhecimento do universo de referência que 

constitui o objeto da transação linguageira: saberes sobre o mundo, sobre os valores 

psicológicos e sociais, sobre os comportamentos, etc. Importante ressaltar que ter 

ciência desse conhecimento não significa, necessariamente, adotá-los, compartilhar 

da mesma opinião do outro. O último princípio, o de regulação, está associado ao 

segundo já citado anteriormente, já que uma influência gera uma contrainfluência. É 

preciso, assim, que os parceiros envolvidos no projeto comunicativo recorram a 

estratégias no interior do quadro situacional, para garantir que haja uma 

intercompreensão mínima entre eles e a influência desejada. 

Segundo Charaudeau (2007), postular que há uma dependência entre o 

processo de transformação e transação equivale a constatar uma mudança de 

orientação nos estudos da linguagem que se direciona para o “sentido comunicativo 

(semântico-discursivo) dos fatos da linguagem”.   

 

 

1.1.1 As dimensões do ato de linguagem 

 

 

Analisar, então, um objeto resultante de um ato de linguagem, na 

concepção de Patrick Charaudeau (2010), significa considerar as manifestações 

linguageiras como não transparentes, ou seja, compreender que não existe nesse 

processo apenas uma intencionalidade explícita. É preciso levar em conta as 

intenções declaradas e não declaradas da instância de produção em relação à de 

recepção, e perceber, nesse ato de linguagem, aquilo que une essas duas 

instâncias: “os saberes possíveis e partilhados em uma dada comunidade 

linguageira” (Id., p. 31), por exemplo. Um dado ato de linguagem, dessa forma, é 

considerado de dupla dimensão indissociável: o explícito e o implícito. 

A dimensão explícita do ato de linguagem é considerada no que é 

manifestado claramente na superfície textual, o referente. Na dimensão implícita, 
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recorreremos a outros elementos que vão além da simbolização referencial e que, 

embora não claramente apresentados na composição textual, são fundamentais 

para compreensão da intencionalidade do sujeito falante no ato de linguagem ‒ esse 

lugar “de sentidos múltiplos que dependem das circunstâncias de comunicação”. 

São exemplos dessa última dimensão: o contexto sócio-histórico, saberes 

partilhados e intertextualidade. É através da dimensão implícita que o explícito é 

recuperado, construindo assim o que Charaudeau chama de constituição da 

“significação de uma totalidade discursiva” (2010, p. 26). 

No entanto, esse processo não ocorre sem “conflito”, pois “os sujeitos de 

ação” são seres sociais, dotados de intencionalidade, definidos em suas diferenças 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 17). Por esse motivo não são seres previsíveis como são 

definidos por alguns teóricos. O desafio da competência desses seres no processo, 

como já foi dito anteriormente, é múltiplo, vai além de “representar” o mundo 

(processo de transformação), trata-se de significá-lo (processo de transação), 

levando em conta o contexto sócio-histórico e a aceitação ou não do contrato 

comunicacional estabelecido.  

 

 

1.1.2 Os sujeitos da linguagem e o contrato comunicacional 

 

 

Charaudeau (2010) define o ato de linguagem como “interenunciativo”, 

envolvendo quatro sujeitos no processo de produção: há um EU que elege um TU 

como parceiro efetivo da comunicação no mundo social. Entretanto, em seu projeto 

de fala, esse EU comunicante – ser social, que representa diferentes papéis sociais 

– constrói de si e de seu parceiro as imagens mais adequadas ao sucesso da 

interlocução. Tais imagens correspondem a um duplo EU, como sujeito enunciador 

(EUe) na instância de produção, e a um duplo TU, sujeito destinatário (TUd) como 

também um produto ou desdobramento da instância de produção e do EUe. 

No entanto, enquanto imagem criada pelo sujeito comunicante, pode-se 

dizer que o TUd está em relação de “cumplicidade’ com o EU, ou seja,  é visto como 

aquele que faz parte do processo de produção  e, por isso, está em condições de 
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construir o sentido pré-concebido pelo EU. O mesmo não acontece com o TU 

interpretante. O TUi está presente no ato de linguagem, na instância de recepção, 

como um ser sócio-historicamente constituído, mas não está presente no processo 

de produção. Dessa maneira, 

 

[...] o TUi tem por tarefa, em seu ato interpretativo, recuperar a imagem do 
TUd que o EU apresentou e, ao fazer isso, deve aceitar (identificação) ou 
recusar (não identificação) o estatuto do TUd fabricado pelo EU. Soma-se a 
essa questão o fato de que o TUi, devido à opacidade que o liga ao EU, 
pode detectar uma imagem do TUd que não corresponde à intencionalidade 
do EU. (CHARAUDEAU, 2010, p. 46) 

 

A recusa ou não, evidentemente, está relacionada à circunstância em que 

o discurso se realiza. Assim essa “liberdade” que o TUi tem diante do ato 

interpretativo ocorre a partir daquilo que é ou não favorável a ele. 

Completando a explanação sobre esse fenômeno interenunciativo, 

segundo o que é proposto por Charaudeau, destacamos a presença do EU 

comunicante (EUc). Ele é aquele que inicia o processo de produção que se constitui 

em função da circunstância do discurso. Como ser social e não individual, no dia a 

dia, o EUc assume diferentes papéis em situações discursivas diversas, um mesmo 

EUc  sofre restrições nesses diferentes papéis assumidos. Segundo Charaudeau, o 

EUc tentará organizar seu ato de linguagem instituindo um EUe investido de 

autoridade para exercer esse papel. O  EUe é uma “máscara do discurso” usada 

pelo Euc em seu propósito comunicativo, dando a ele possibilidades de criar 

estratégias para obter o sucesso empreendido naquele ato. Devido a isso, o autor 

acrescenta que, entre EUc‒Eue, ocorre tanto um jogo de transparência quanto de 

ocultação dessa face  do EUc. Tudo vai depender de seu propósito comunicativo. 

Um esquema da apresentação desse quadro enunciativo, situação de 

comunicação (2010, p. 52) e seus sujeitos de linguagem, é apresentado a seguir: 
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Quadro 1 - Situação de Comunicação  

 

Fonte: CHARAUDEAU, p. 52, 2010. 

 

Como se percebe, todos os sujeitos estão presentes no ato de linguagem. 

No espaço interno “do Dizer”, do processo de encenação produzido pelo EUc, estão 

os seres de fala: ao instituir um EUe em seu projeto comunicativo, o EUc idealiza um 

TUd ideal. Essa visão do EUc em relação ao TUd  provém do conhecimento sobre o 

que é relevante ou não naquela prática linguageira, ou seja, o princípio da 

alteridade. No espaço externo, estão os seres “reais”: EUc e TUi ligados à situações 

sociais que sobredeterminam os sujeitos de fala.  

Ainda segundo Charaudeau, o empreendimento na “aposta” para o 

sucesso da troca linguageira está no que ele chama de “Contrato de Comunicação”: 

todo ato de linguagem desenvolve-se numa situação de comunicação normatizada 

que compreende a expectativa de troca dos parceiros e a presença das restrições de 

encenação: as instruções discursivas e o contrato de comunicação, 

 

 [...] ritual sociolinguageiro do qual depende o implícito codificado e o 
definimos dizendo que ele é constituído pelo conjunto das restrições que 
codificam as práticas sociolinguageiras, lembrando que tais restrições 
resultam das condições de produção e de interpretação (Circunstância de 
discurso) do ato de linguagem. (CHARAUDEAU, 2010, p. 60) 
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Nos estudos sobre “A Análise do Discurso Semiolinguística”, Lysardo Dias 

e Gomes (2005, p. 118-121) informam que esse conjunto de restrições origina-se de 

um contrato situacional e de um comunicacional. O primeiro constitui-se em um 

quadro psicossociolinguageiro que reconhece a finalidade comunicativa de como as 

trocas comunicativas ocorrem em determinadas circunstâncias socioculturais e 

econômicas, a forma como a identidade dos parceiros é construída, o enunciado e o 

canal.  

Já o segundo determina as restrições que definem o que pode ser dito 

nas mais variadas circunstâncias situacionais, ou seja, garantem aos parceiros o 

direito à fala. É esse contrato que orienta os procedimentos linguístico-discursivos 

em consonância com a(s) finalidade(s) comunicativa(s) do ato discursivo.   

Retomando ao esquema representativo de uma “Situação de 

Comunicação” (Quadro 1), pode-se dizer que: 

 

[...] o que valida um ato de linguagem é a combinação de dois espaços: de 
um lado, o espaço de restrições que legitima o ato; do outro lado, o espaço 
de estratégia que corresponde às escolhas possíveis que o sujeito falante 
pode fazer no desenrolar da cena comunicativa. As noções de cálculo e 
estratégias são introduzidas para dar conta, respectivamente, das hipóteses 
dos sujeitos sobre identidades e competência dos interlocutores e das 
intenções dos sujeitos ao colocar em cena os meios capazes de persuadir o 
outro. Lysardo Dias & Gomes (2005, p. 119-120) 

 

  

Orientada pelo princípio da influência, como já foi explanado 

anteriormente, a instância de produção (EUc) constrói suas estratégias, levando em 

conta certas restrições: quem fala e de onde fala?. “O Contrato de comunicação 

fornece, então, um estatuto sociolinguageiro aos diferentes sujeitos da linguagem”, 

ou seja, não adianta criar estratégias de comunicação aparentemente eficazes para 

aquele projeto comunicativo, se os protagonistas da linguagem (sujeitos agentes: 

EUc e TUi e sujeitos de fala: EUe e TUd) não estiverem legitimados para esse fim. 

As estratégias, de que se fala anteriormente, situam-se em três planos: (i) 

a legitimidade, que é o resultado entre o projeto de fala, a situação comunicativa e a 

posição psicossocial que o sujeito falante ocupa e que lhe garante o poder de 

assumir de tomar a palavra; (ii) a credibilidade, que consiste na capacidade de o 

sujeito falante demonstrar suas habilidades em seu propósito comunicativo; e, por 
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fim, (iii) a captação, que tem por objetivo promover adesão do TUi, influenciando-o 

“através de efeitos de sentido expressivos, emocionais e dramatizados”. (LYSARDO-

DIAS; GOMES, 2005, p. 120) 

Para o presente estudo, em que serão analisados os gêneros charge e 

anúncio publicitário, seria relevante trazer contribuições teóricas da Teoria 

Semiolinguística para o discurso propagandista e os diferentes contratos que regem 

os gêneros da esfera da publicidade.  

Charaudeau (2010) define discurso propagandista como aquele que 

atende à visada da “incitação a fazer”. Esse tipo de discurso, presente na esfera 

publicitária, é organizado, prioritariamente, por estratégias de persuasão que leve o 

consumidor a comprar um produto ou aderir a uma ideia. Talvez, por essa natureza 

do discurso propagandista, as pessoas costumam ver manipulação em tudo. O autor 

garante que nem sempre é assim, pois os parceiros envolvidos na troca verbal 

conhecem os contratos que regem aquela situação de comunicação.  

O primeiro exemplo de discurso propagandista é o discurso publicitário. 

No caso do anúncio publicitário, objeto de análise deste estudo, o contrato 

comunicacional que o rege é do “semiengodo”. Caracteriza-se por desenvolver “num 

dispositivo triangular entre uma instância ‘publicista’, uma instância ‘concorrência’ (a 

outra marca de produto), uma instância ‘público’”.  A instância publicista (EUc) tira 

sua legitimidade da posição que ocupa naquele mercado, exaltando o seu produto 

em relação ao  concorrente. Ou, ao contrário, desqualificando o concorrente para 

valorizar o conteúdo que oferece, como ocorre no anúncio do provedor UAI que será 

analisado nesta dissertação. 

No outro vértice desse triângulo, está a instância objeto de discurso que 

se trata de “um benefício individual no qual o produto é um bem de consumo”. E, 

finalmente, encontramos a instância público (TUi) que é consumidor comprador em 

potencial e leitor de publicidade. Esse consumidor se percebe enredado no discurso 

do “fazer crer”, “fazer fazer”, porém centra a sua atenção nos benefícios que aquele 

produto lhe trará. 

O segundo exemplo de discurso propagandista é o discurso promocional. 

Nesse caso, o que se promove não é uma marca, mas visa a alertar sobre algo 

(epidemia de dengue, por exemplo), a comportar de certa forma (“Se dirigir, não 
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beba”) e a adotar certos comportamentos (preservar o meio ambiente, 

exemplificando). 

Nesse tipo de discurso, “a instância promovente” busca a legitimidade de 

sua posição no mercado, de possuir um saber (suposto) e de uma postura moral 

social. Não há, nesse caso, uma instância concorrente, a que promove aquele 

discurso o faz em nome de uma responsabilidade social. O objeto de fala é 

apresentado como um bem coletivo e não individual como no discurso publicitário. A 

instância pública não é consumidora, mas é levada a se perceber como cidadã 

ciente de suas obrigações em uma sociedade, a seguir determinado comportamento 

em nome do bem-estar coletivo.  

Em qualquer um dos exemplos de discurso propagandista, a instância 

publicista (EUc) precisa justificar por qual motivo toma a palavra para falar ao outro, 

ao mesmo tempo em que reserva a esse outro um lugar em seu propósito. Nesse 

processo, que Charaudeau denomina Identificação, o EUc constrói, discursivamente, 

uma imagem de si que o tornará “reconhecido como pessoa digna de ser ouvida ou 

lida”, que seja de confiança, que emana credibilidade, enfim que tenha um poder 

sobre o auditório (TUi) que, no caso do anúncio é o consumidor em potencial. 

Estamos falando, pois, da “problemática do Ethos”. 

Com o objetivo de provocar emoção, sentimentos no auditório, o EUc 

recorre a estratégias discursivas para seduzir a instância pública, para causar 

repulsa ao objeto do discurso da instância concorrente. Esse processo é chamado 

de dramatização, ou seja, “trata-se de uma armadilha discursiva destinada a 

aprisionar o outro na rede de suas pulsões emocionais”. É a problemática do Pathos.  
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Finalmente, pensando no processo de semiotização do mundo, ao 

falarmos, organizamos o nosso dizer narrando, descrevendo, propondo ou impondo 

ao outro a nossa visão das coisas. Com esse objetivo, o EUc fará uso dos “modos 

de organização discursiva seguindo uma determinada retórica narrativa e 

argumentativa” (CHARAUDEAU, 2010, p. 58). Trata-se, portanto, do processo 

de racionalização mais ligado ao logos.  No item  “Argumentação e discurso” falarei 

mais sobre a articulação desses processos  na busca de adesão a uma proposta 

pelo auditório. 

Após apresentar os conceitos de estratégias de legitimidade, credibilidade 

e captação e como elas mobilizam meios discursivos para construção das provas 

retóricas: Ethos, Pathos e Logos, segundo Charaudeau, uma situação de 

comunicação se apresenta, conforme o esquema abaixo.  

 

Quadro 2 - Situação de comunicação 

 

 Fonte: CHARAUDEAU 2010, p. 60. 

 

Pode-se observar no esquema que constitui o “Quadro 2” que, numa 

situação de comunicação, a partir de sua finalidade discursiva e o  contrato que a 



29 

 

rege, selecionam-se dispositivos e uma ou mais visadas que determinam as 

instruções discursivas na instância de produção. Porém, antes de elucidar esses 

conceitos, apresentar-se-á, no item seguinte, um breve panorama do estudo dos 

gêneros em diferentes perspectivas. 

 

 

1.1.3 Os gêneros discursivos e as visadas situacionais 

 

Em seu artigo “Uma problemática comunicacional dos gêneros 

discursivos”, Charaudeau (20101) nos apresenta algumas tipologias dos gêneros 

não-literários e o ponto controverso que elas apresentam por não atenderem a um 

agrupamento maior de gêneros.  

Na primeira perspectiva, de acordo com Adam (1992, apud 

CHARAUDEAU, 2010), os gêneros seriam definidos através de sua forma e de 

recorrências linguísticas presentes neles. Porém, percebeu-se que essas marcas 

não seriam determinantes para falar desse ou daquele gênero, devido à natureza 

polissêmica do léxico. 

Uma segunda linha, que também tem como representante Adam (1992), 

apresenta uma tipologia que agruparia os gêneros através dos modos de 

organização do discurso: narrativo, descritivo e argumentativo.  Essa nova proposta 

esbarra na polidiscursividade do gênero, ou seja, gêneros diferentes podem 

apresentar o mesmo modo de organização do discurso: uma charge e um cartum, 

por exemplo. 

Para Jakobson (1963, apud Charaudeau, 2010) e Halliday (1973-1974, 

apud Charaudeau, 2010), os gêneros são definidos segundo sua função. O primeiro 

teórico apresenta as funções: emotiva, conativa, fática, poética, referencial e 

metalinguística. Para o segundo, as funções são instrumental, interacional, pessoal, 

heurística, imaginativa, etc. A problemática da tipologia aqui se assemelha às 

anteriores: um mesmo gênero pode incluir várias funções. Um anúncio publicitário, 

por exemplo, tem uma função conativa predominante, mas que só se constrói a 

                                                           
1
 Disponível em:< http://www.patrick-charaudeau.com/Uma-problematica-comunicacional.html>. Acesso: 

30/08/2012.. 

http://www.patrick-charaudeau.com/Uma-problematica-comunicacional.html


30 

 

partir da força de outra função também presente naquele anúncio, como: emotiva, 

poética, para citar algumas. 

Por fim, outra proposta de agrupamento de gêneros ocorre através de 

situações de comunicação, ou seja, a forma como a sociedade estrutura a sua 

prática social em setores de atividades: “o científico”, “o político”, “o educativo”, “o 

familiar”, etc. “É um ponto de vista sociocomunicacional que parte das condições 

sociais de produção e define os gêneros a partir do sua ancoragem social”. 

Charaudeau (2010). Essa perspectiva vai ao encontro da linha bakhtiniana que 

concebe a natureza comunicacional da troca verbal mais ou menos 

institucionalizada: a primeira, os gêneros secundários: ofícios, guias, monografias, 

anúncio, charge, etc. e a segunda, gêneros primários, mais naturais e espontâneos 

‒ carta pessoal, bilhete, etc. 

A Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau propõe uma abordagem 

dos gêneros que leve em conta alguns aspectos assinalados anteriormente, tais 

como recorrência linguística, características formais e a ancoragem social, mas se 

preocupa também em perceber que  mecanismos os colocam em funcionamento, 

numa perspectiva social, e, principalmente, comunicacional.  Para o autor, é o 

contrato e as instruções que fundam o gênero. São esses aspectos que vão definir o 

que será dito (dados externos), como será dito (dados internos) e as instruções 

discursivas: o papel dos parceiros na troca verbal, as estratégias (de legitimidade, 

credibilidade e captação) e a finalidade (de informar, de incitar, de prescrever, etc.). 

Na concepção de Charaudeau (2010), é a finalidade que determina a orientação 

discursiva da comunicação (visada) e, ao mesmo tempo, a identidade discursiva dos 

interlocutores. De natureza psico-sócio-discursiva, é ela, a finalidade, que determina 

a expectativa do ato de linguagem.  

De acordo com o “contrato de comunicação” e as instruções discursivas, a 

instância de produção pode recorrer a uma ou mais “visadas discursivas”.  

 

 [...] visadas correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva 
que determina a expectativa (enjeu) do ato de linguagem do sujeito falante e 
por conseguinte da própria troca linguageira. As visadas devem ser 
consideradas do ponto de vista da instância de produção que tem em 
perspectiva um sujeito destinatário ideal, mas evidentemente elas devem 
ser reconhecidas como tais pela instância de recepção; é necessário que o 
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locutor e o interlocutor possam recorrer a elas. (Apud MACHADO & MELLO, 
2004) 

 

Após apresentar, de maneira mais abrangente, os aportes teórico-

metodológicos fundamentais para análise discursiva do corpus desse estudo, 

pretende-se apresentar conceitos mais pontuais sobre o discurso publicitário e o 

discurso da charge, uma vez que esse conhecimento agregará aos estudos 

descritos anteriormente mais subsídios para compreensão do funcionamento dos 

gêneros anúncio publicitário e charge.  

 

 

1.1.3.1 O discurso publicitário 

 

 

Para a atual pesquisa, busca-se analisar o discurso publicitário. É 

importante, portanto, apresentar alguns aspectos que compõem a noção desse 

gênero e que serão utilizadas na análise.  

  O anúncio publicitário é um gênero que possui elementos importantes 

para o estudo do funcionamento da língua, não só por fazer parte de nosso 

cotidiano, mas por adotar diferentes estratégias para seduzir ou estabelecer contato 

com o destinatário, consumidor de publicidade e leitor consumidor em potencial. 

Esse gênero “conjuga fatores psico-social-econômicos e um enorme conjunto de 

efeitos retóricos para concretizar a sua função. Emprega argumentos para persuadir 

o interlocutor acerca da excelência e necessidade dos objetos divulgados”. (KOCHE, 

BOFF; MARINELLO, 2010, p. 87) 

Segundo Marcuschi (2008, p. 167), o discurso publicitário opera na 

subversão “da ordem instituída para chamar a atenção sobre um produto”. Tem-se a 

impressão de que retirar o produto da forma usual em que vem aparecendo é 

reenquadrá-lo numa nova perspectiva, para torná-lo mais visível ao consumidor no 

“mar de ofertas” que o rodeia. 

Para Lysardo-Dias e Gomes (2005, p. 117-131), a publicidade é um 

campo fecundo para a análise de fenômenos linguísticos sejam eles lexicais, 
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sintáticos, morfológicos, fonéticos ou semânticos, dando conta dos jogos de 

linguagem e do uso de clichês. Esses fenômenos linguísticos devem ser observados 

a partir do processo enunciativo que os constitui. A publicidade passa a ser abordada 

como uma prática social de linguagem, isto é, “como uma atividade de linguagem de 

sujeitos inscritos em um circuito de comunicação instanciado culturalmente” 

(LYSARDO-DIAS; GOMES, 2005, p. 117). 

Ainda, segundo as autoras, diferentes códigos semiológicos integram a 

mensagem publicitária. Tudo depende do suporte e estratégia escolhidos. A 

publicidade veiculada no rádio, por sua natureza, explora somente o fator auditivo; 

na televisão, inúmeros são os recursos: imagem em movimento, cores, músicas, etc. 

No presente estudo, em que se pretende analisar anúncios publicitários 

da mídia impressa, deve ser observada a maneira como as estratégias de 

persuasão são articuladas no texto e na imagem. Parece que são poucos os 

recursos disponíveis nesse gênero no suporte jornal impresso, porém, para Lysardo-

Dias e Gomes (2005, p. 130) o anúncio não perde seu poder de sedução e 

convencimento, uma vez que trabalha em nível de grande impacto.  

 

 

1.1.3.2 O discurso da charge 

 

 

A escolha das charges (ver FIG. 1, 2, 3 e 4) como objeto de análise para 

o ensino da língua materna se deve ao fato de o gênero elaborado trazer, em sua 

composição, o uso de linguagem verbal condicionando o não verbal e vice-versa, 

orquestrando habilmente essas duas linguagens com o objetivo de formar opinião 

diante de um fato noticiado, uma intenção argumentativa no contrato comunicacional 

do “fazer crer”, “fazer fazer”, “fazer sentir”, “fazer rir”, etc. 

Trata-se, portanto, de um material riquíssimo para a análise de práticas 

discursivas encenadas na mídia impressa e o emprego da argumentação como 

proposta de adesão a uma finalidade discursiva. Além do mais, esse gênero conta 

com um “tempero” importantíssimo para a adesão à leitura de jovens leitores: o 

humor. Possenti (2010, p. 27) lembra-nos de que estudos sobre textos humorísticos 
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têm obtido especial atenção em diversos campos de pesquisa, tais como: estudos 

“culturais”, História, Sociologia, Psicanálise, Psicologia. Da mesma forma, na opinião 

do autor, os estudos de linguagem têm dado a sua contribuição para a compreensão 

de gêneros que se constroem pelo viés do humor. Ainda segundo Possenti, o 

gênero charge e outros desenhos de humor são considerados um corpus 

privilegiado para estudar, primordialmente, fenômenos propriamente linguísticos, 

mas também pragmáticos, textuais, discursivos, cognitivos e históricos.  

Para Possenti, textos de humor guardam alguma relação com alguns 

acontecimentos, que são tipicamente relativos a fatos ocorridos “no dia”. Nos textos 

chargísticos, os fatos pontuais que tematizam o conteúdo desses textos estão 

relacionados à notícia. No entanto Possenti (2010, p. 27-28) nos lembra de que isso 

não impede que, em certas ocasiões, as charges façam referências a políticos, 

quando esses estão em campanha política e não porque são ou foram alvo de 

alguma notícia. Em Baronas e Aguiar (2009, p. 166), a charge torna-se objeto de 

estudo de seus interesses “pela relação de sentidos que estabelece entre o 

acontecimento histórico e o acontecimento discursivo dado a circular”. Em Rabaça e 

Barbosa (apud Gurgel, p. 3), “uma boa charge deve procurar um assunto atual e ir 

direto aonde estão centrados a atenção e o interesse do público leitor”.  

Compreender os mecanismos que colocam em funcionamento os textos 

chargísticos significa observar os diversos contratos comunicacionais do gênero em 

cada situação de comunicação, os papéis dos sujeitos da linguagem, bem como 

procedimentos linguísticos que envolvem categorias diversas da língua (entre elas 

os modalizadores2), interdiscursos, intertextos que “obrigam” o leitor, em seu 

processo de construção de sentido, a articular a dupla dimensão do fenômeno 

linguageiro: explícita e implícita, sabendo “que é o sentido implícito que comanda o 

sentido explícito para construir a significação de uma totalidade discursiva” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 26).  

 Como gênero formador de opinião, a charge traz em sua composição 

estratégias argumentativas que se materializam em sua organização, nos múltiplos 

planos discursivos que fortalecem a finalidade da produção e circulação da charge: 

                                                           
2
  “A modalização é uma categoria da língua que reúne o conjunto de procedimentos linguísticos, os quais 

permitem tornar explícito o ponto de vista do locutor.” (CHARAUDEAU, 2010, p. 81) 
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incitar a instância de recepção a não apenas tomar conhecimento de um fato, mas a 

percebê-lo criticamente pelo ponto de vista do chargista.  

Amossy (2011, p. 133), em seus estudos sobre argumentação no 

discurso, traz uma importante contribuição que se aplica à análise de estratégias 

argumentativas no texto chargístico. 

 

É nesse quadro comunicacional e sócio-histórico que é preciso estudar de 
perto a maneira como a argumentação se inscreve, não somente na 
materialidade discursiva (escolha dos termos, deslizamentos semânticos, 
conectores, valor do implícito etc.), mas também no interdiscurso. O modo 
como o texto assimila a fala do outro pelas numerosas vias do discurso 
relatado, do discurso direto, ou da citação ao indireto livre, é primordial. 

 

Diante do exposto na citação anterior e buscando compreender como a 

argumentação se inscreve nos discursos publicitário e chargístico, serão 

apresentadas, no item “Argumentação e Discurso”, outras considerações de Ruth 

Amossy (2011) sobre os meios de persuasão no discurso argumentativo. Além 

disso, dar-se-á especial atenção ao estudo de estereótipos feitos pela própria autora 

assim como outros autores que dedicam seus estudos sobre o assunto. 

 

 

1.2 Argumentação e discurso 

     

 

1.2.1 Os meios de persuasão 

 

Amossy (2011, p. 131), em artigo de sua autoria, “Argumentação e 

Análise do Discurso: perspectivas teóricas e recortes disciplinares”, apresenta 

importantes considerações sobre o discurso argumentativo, as quais devem ser 

pensadas por um analista que se propõe a analisar qualquer texto que tenha em sua 

forma de composição “estratégia de persuasão programada”. Segundo a autora, o 

anúncio publicitário é um exemplo flagrante disso, uma vez que são escolhidas uma 

ou mais modalidades argumentativas com objetivo de persuadir. Não são escolhas 
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“inocentes”. Elas (as modalidades) são pensadas pelo locutor para garantir o bom 

funcionamento das estratégias de persuasão.  

 

Entre essas, pode-se mencionar a modalidade demonstrativa, em que uma 
tese é apresentada por um locutor, num discurso monologal ou dialogal, a 
um auditório do qual ele quer obter a adesão pelos meios da demonstração 
fundamentada, do raciocínio articulado apoiado em provas. (AMOSSY, 
2011, p. 131) 

 

Considera-se que a charge também pode ser pensada dessa maneira, 

pois, ao utilizar a notícia como texto-fonte para construção do humor-crítico, ela 

deixa de ser um gênero de “dimensão argumentativa” e passa a conter uma 

“intenção argumentativa”, ou seja, formar opinião, “fazer crer” sobre algo que, 

supostamente, estaria “implícito” na notícia e, que somente o olhar crítico da 

instância de produção percebeu e o transpôs para a charge. 

Sobre essa questão, Perelman (apud AMOSSY, 2011, p. 19) diz que 

podem fazer parte da argumentação um vasto contingente de discursos que não 

atendem diretamente a uma visada argumentativa (intenção argumentativa), mas 

que, de alguma forma, buscam o consenso, o aprofundamento de pontos de vista de 

uma comunidade (dimensão argumentativa).  

 

“A nova retórica deixa entrever (ainda que ela não explore essa pista até o 
fim) uma extensão de campo que permite pensar a argumentação nos 
discursos os mais variados e não se limitar ao estudo dos gêneros de 
visada persuasiva.” Perelman (apud AMOSSY, 2011, p. 19) 

 

Atentando para essas considerações de Amossy sobre a argumentação e 

discurso, torna-se relevante para esta pesquisa, que analisa gêneros de dimensão 

ou intenção argumentativa, compreender como o discurso argumentativo é colocado 

em funcionamento. Para a autora, 

 

O discurso argumentativo não se desenrola no espaço abstrato da lógica 
pura, mas em uma situação de comunicação em que o locutor apresenta 
seu ponto de vista na língua natural com todos os seus recursos, que 
compreendem tanto o uso de conectores ou de dêiticos, quanto a 
pressuposição e o implícito, as marcas de estereotipia, a ambiguidade, a 
polissemia, a metáfora, a repetição, o ritmo. É na espessura da língua que 
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se forma e se transmite a argumentação, e é através de seu uso que ela se 
instala: a argumentação, é preciso não esquecer, não é o emprego de um 
raciocínio que se basta por si só, mas uma troca atual e virtual – entre dois 
ou mais parceiros que pretendem influenciar um ao outro. (AMOSSY, 2011, 
p. 133) 

 

 Amossy diz que explorar um texto analiticamente com propósito de 

observar estratégias de persuasão significa buscar na organização textual as 

escolhas feitas pelo locutor, como ele “escolheu dispor os elementos de seu 

discurso”. Acrescenta, ainda, que é fundamental perceber como essas escolhas 

participam da construção de dois polos fundamentais da retórica clássica: o ethos, 

construção da imagem de si no discurso em busca de uma imagem favorável 

“destinada a lhe conferir poder e influência” (AMOSSY, 2011, p. 134), e o pathos, “a 

construção discursiva da emoção que o locutor pretende provocar em seu auditório” 

(PLATIN, 2000 apud AMOSSY, 2011, p. 134) que, na opinião da autora, vem sendo 

negligenciados pelas teorias argumentativas. 

 

De fato, os meios discursivos que a estratégia de persuasão mobiliza põem 
em destaque, tanto o logos, quanto o ethos e o pathos, e é a maneira como 
essa operação os liga em uma troca concreta ocorrida em uma situação de 
discurso particular que confere à fala sua força de persuasão. (AMOSSY, 
2011, p. 134) 

 

Em outro artigo, intitulado “Contribuição da nova retórica para a AD: o 

estatuto do lógos (sic) nas ciências da linguagem”, Amossy (2011, p. 11-27), como o 

próprio título já prediz, preocupa-se em elucidar o conceito de logos e sua 

importância na análise discursivo-argumentativa a partir das contribuições de Chaim 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) em sua obra “Tratado da argumentação: a nova 

retórica”.  

Para o autor, logos, pensado como palavra, está subordinado mais ao 

razoável do que ao racional. O primeiro conceito, em parte, associa-se ao que é o 

senso comum, ou seja, o que determinada comunidade considera plausível em 

função de suas crenças e valores. Já o racional, ao contrário, “exprime-se por meio 

de um raciocínio do tipo hipotético-dedutivo cuja validade não depende de um 

quadro comunicacional qualquer [...]” (AMOSSY, 2011, p. 13). Em outras palavras, o 

racional é válido em si mesmo, independentemente de quem fala e em que 
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circunstância essa fala está inserida e, de maneira bem diversa, o razoável aparece 

como “contingente e negociável no interior de uma interação social”.  

Nessa perspectiva, o logos retórico se concretiza na argumentação, 

realizada em situação de interação articulada por agentes humanos e não na 

demonstração, no espaço abstrato da lógica pura, como já foi esclarecido durante 

todo esse item “Argumentação e discurso”. Perelman (apud AMOSSY, 2011, p. 19), 

esclarece: 

 

[...] o logos não se limita aos esquemas de raciocínio subjacentes aos 
discursos que visam (sic) conseguir a adesão do auditório. Ele consiste em 
um conjunto de meios discursivos que permitem fundar um acordo no sentido 
amplo do termo, quer se trate de alterar as formas de ver, quer de comunicar, 
no âmbito dos valores. A co-construção do razoável que define a 
argumentação não se elabora necessariamente em relação às tomadas de 
posição ou às decisões ligadas à ação. Ela aparece sempre que a troca 
verbal funda um consenso, ainda que parcial, que permita um “viver junto”. 
(AMOSSY, 2011, p. 19) 

 

 

Ao falar de estratégias de persuasão, Amossy (2011) apresenta pontos 

convergentes com a Teoria Semiolinguística. Como focaliza Charaudeau (2010, p. 

60) no Quadro 2, a partir de um contrato comunicacional, com sua(s) visada(s) e a 

orientação de suas instruções discursivas, a instância de produção busca 

estratégias para legitimar o sujeito falante em seu propósito comunicativo. A 

legitimidade do sujeito falante, somada às escolhas que faz discursivamente para 

conseguir credibilidade, constituirá a imagem do sujeito falante capaz de persuadir 

(ethos). Da mesma forma, busca-se a adesão do auditório (TUI), fazendo escolhas 

linguísticas capazes de provocar emoção (pathos). Nesse caso, estamos falando de 

estratégia de captação. A intensidade e a combinação de cada um variarão de 

acordo com a finalidade discursiva. Ao analista cabe “desvendá-los e deduzir as 

modalidades com as quais eles se combinam para alcançar o efeito desejado”. 

(AMOSSY, 2011, p. 134) 

Se são as estratégias discursivas, conforme postula Amossy, que põem 

em destaque o ethos, pathos e logos com vistas a promover a adesão do auditório 

ou sucesso em seu projeto comunicativo, vale pensar que, quando essas estratégias 

são mobilizadas em texto verbo-visuais como charge e anúncio, por exemplo, os 
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argumentos também podem ser constituídos por linguagem visual, como: 

ilustrações, fotos e cores. Também a maneira como o locutor dispõe os sinais de 

pontuação em seu texto traz marcas da enunciação e pode funcionar como 

elementos que contribuem para o projeto de persuasão. 

No caso da pontuação, deve-se levar em conta a função discursiva da 

língua e não apenas a função normativa definida pela gramática da Língua 

Portuguesa, como afirma Guimarães (2001, p. 151-157). De acordo com a autora, 

ao pontuar seu texto, o escrevente o faz pensando em seu interlocutor: “pontua-se 

para alguém, pontua-se para orientar a escrita, pontua-se para se fazer entender”.  

A pontuação orienta para a forma de oralização, ou seja, recupera a voz 

do escrevente que foi transcodificada pelos caracteres gráficos. Porém, segundo a 

autora,  

 

[...] enquanto código de expressão verbal, a escrita adquire um estatuto 
semiótico, relativamente autônomo em relação à oralidade, sem representá-
la como tal, mas transcodificando-a. Em outras palavras, embora dialogue 
com a oralidade, a escrita é um outro código de expressão verbal , com 
relativa autonomia. (GUIMARÃES, 2001, p. 153). 

 

 

Pontuar um texto significa ditar o ritmo da escrita e, principalmente, 

implicar o Outro, uma vez que o enunciado traz indícios de posicionamento e 

sentimentos de quem escreve. O uso de pausas, travessões e aspas denunciam a 

interferência do Outro que, segundo a autora, o escrevente não pode evitar. “Esses 

sinais são, pois, usados para enfatizar, destacar, fragmentar o texto, garantindo a 

coesão e direcionando o texto para o outro que se deseja convencer.” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 155) Em detrimento de uma busca pela expressividade e 

interlocução, nos textos publicitários e jornalísticos, o uso da pontuação, como já foi 

dito anteriormente, por inúmeras vezes, foge às regras canonizadas pela norma 

padrão da língua. 
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1.2.2 A questão dos estereótipos 

 

 

A noção de estereótipo é empregada nesta pesquisa com o sentido que 

lhe é dado por Amossy (2008, p. 125) em seu estudo sobre Argumentação no 

Discurso.  Segundo a autora “a estereotipagem (...) é a operação que consiste em 

pensar o real por meio de uma representação cultural preexistente, um esquema 

coletivo cristalizado”. Esse conceito é utilizado pela estudiosa para reflexões sobre o 

papel essencial que o estereótipo desempenha no estabelecimento do ethos. Na 

Teoria Semiolinguística (CHARAUDEAU, 2010, p. 59), as estratégias discursivas de 

legitimidade, de credibilidade (mais associadas ao ethos) e de captação (mais 

associada ao pathos) são articuladas pela instância de produção para conseguir 

sucesso do empreendimento comunicativo na instância de recepção. 

De acordo com Amossy, para conseguir adesão do auditório, o locutor 

utiliza de imagens que possam ser assumidas em uma doxa, ou seja, “que se 

indexem em representações partilhadas. É preciso que sejam relacionadas a 

modelos culturais pregnantes, mesmo se se tratar de modelos contestatórios” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 125). A estereotipagem consiste em conceber a realidade 

através de algo preexistente culturalmente, “um esquema coletivo cristalizado”. Se 

desejo falar a um determinado auditório com o objetivo de persuadi-lo, utilizarei 

estratégias argumentativas que o tornará suscetível de aderir de imediato. Dessa 

forma, a construção do auditório passa “por um processo de estereotipagem”. “O 

Orador adapta sua representação de si aos esquemas coletivos que ele crê 

interiorizados e valorizados por seu público-alvo.” (CHARAUDEAU, 2010, p. 126)  

Para Charaudeau (2010), esses saberes partilhados, a doxa, podem 

funcionar como “um implícito codificado” que permite que o EUc e TUi entrem num 

“ambiente” de conivência discursiva. Na concepção do teórico, que de alguma forma 

se assemelha ao processo de estereotipagem assinalado por Amossy, são os filtros 

construtores de sentido aqueles saberes que os protagonistas da linguagem 

constroem nas trocas comunicativas e que inviabilizam qualquer outra interpretação 

(2010, p. 31). 



40 

 

Lysardo-Dias (2008, p. 28-29) analisa o fenômeno do uso de estereótipos 

na mídia a partir da perspectiva sócio-histórica e dialógica bakhtiniana. 

 

Para Bakhtin, um dos mais importantes filósofos do século XX, o dialogismo 
é o princípio fundador da linguagem, pois a palavra é um fenômeno 
ideológico por excelência, que se constitui como uma arena onde se 
confrontam valores sociais contraditórios. No seu entender, ela é o modo 
mais puro de relação social. 

  

 

 Ainda de acordo com Bakhtin, um enunciado é constituído por outras vozes 

que se repetem, que são reestruturadas, reelaboradas, por isso a enunciação é um 

fazer coletivo. A mídia busca articular seu discurso atenta a essa rede intertextual 

que caracteriza as relações sociais. 

Mas o que isso tem a ver com uso de estereótipos em textos midiáticos, em 

especial anúncio publicitário e charge? Quanto mais o discurso da mídia é 

apreendido pelos seus interlocutores, ou seja, quanto mais a instância de recepção 

se reconhece naquele discurso, atribuindo sentido ao que se diz, maior será a 

chance de adesão (AMOSSY, 2011) e de sucesso no projeto comunicativo 

(CHARAUDEAU, 2010). Como os estereótipos representam uma base comum de 

percepção dos sujeitos de uma determinada comunidade sobre as coisas, utilizá-los 

em seu texto “encurta” o caminho para se conseguir o propósito comunicativo. 

 

[...] de acordo com a proposta e a necessidade da mídia de buscar ampliar 
cada vez mais sua audiência, da qual depende para sobreviver em um 
mercado extremamente competitivo, o estereótipo atua como elemento 
polifuncional. Ele tanto favorece a percepção do conhecimento que é 
proposto em termos informacionais, quanto apresenta uma “leitura” já 
assimilada do real, além de aproximar os sujeitos interlocutores que se 
sentem familiarizados por partilharem de antemão uma visão de mundo ou 
valores comuns. De uma forma ou de outra a mídia se serve de estereótipos 
cuja eficácia depende da maneira como são mobilizados e do poder de 
sedução que exercem junto ao público a que se destina.  (LYSARDO-DIAS, 
2008, p. 29) 

 

 A dimensão cultural do estereótipo, segundo a autora, consiste exatamente 

nisso: mobilizar o imaginário coletivo, reconstruir saberes e crenças que já estão 

legitimados. Os valores culturais e normas aceitas por determinado grupo orientam 

as estratégias visando ao comportamento esperado. As práticas discursivas estão 

impregnadas de dizeres que conferem identidade a um grupo. De natureza 
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interdiscursiva, quanto mais o discurso se aproxima do público-alvo, maior será a 

interação. “É para isso que servem os estereótipos: para atrair o consumidor de 

publicidade e para persuadi-lo a se tornar um consumidor do bem ou serviço 

anunciado”. (LYSARDO-DIAS, 2008, p. 30) 
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CAPÍTULO 2 – TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

 

2.1 O modelo didático do gênero 

 

 

Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 44-49) trazem algumas considerações 

sobre o ensino da língua materna com entrada pelos gêneros textuais. A primeira se 

refere à necessidade de se agrupar os gêneros conforme características comuns 

para facilitar o seu estudo uma vez que existem diversidade e heterogeneidade de 

textos em circulação. A segunda diz respeito a uma abordagem do gênero como 

prática social. “A análise do uso dos gêneros se constitui como uma referência para 

avaliarmos a pertinência, a adaptação e a eficácia comunicativa dos textos” (DOLZ; 

GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 47). E, finalmente, “as representações genéricas 

coletivas” consagradas pelo uso.  

Segundo os autores, esse uso cria um “horizonte de expectativa” em 

quem produz o gênero para que possa obter sucesso em seu “projeto comunicativo”. 

Do mesmo modo, o receptor utiliza determinados critérios para construir sentido ao 

que lê. Como, por exemplo, ao ler uma charge ou um anúncio publicitário, o leitor já 

tem interiorizadas algumas hipóteses de sua produção, características materiais e 

linguísticas que poderão dizer algo para construção de sentido daquela leitura. 

Dessa forma, afirmam os autores que “os gêneros são nomeados, identificados e 

categorizados pelos seus usos”. (Id., p. 47) 

Ter a percepção de que há um “horizonte de expectativa” na produção e 

na recepção textuais, orienta na criação de estratégias de leitura, em possíveis 

intervenções organizadas, a partir das dimensões do gênero a serem ensinadas.  O 

“Modelo Didático do Gênero” (Quadro 3) organiza, previamente,  aspectos que 

podem ser “ensináveis” numa proposta de transposição didática para ensino da 

língua materna.  
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Quadro 3 - Modelo didático do gênero 

 

Fonte: PIETRO; DOLZ, 1997. DOLZ; SCHNEUWLY, 1998. PIETRO; 

SCHNEUWLY, 2003, 2010, p. 49. 

 

O modelo é, nas palavras dos autores, uma “descrição provisória das 

principais características do gênero com o objetivo de ensiná-las”. Por esse motivo, 

as dimensões contempladas no modelo são: os saberes de referência necessários 

para o ensino do gênero, “a descrição dos diferentes componentes textuais 

específicos” e “as capacidades de linguagem do aluno”. (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010, p. 48) 
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2.2 Sequência didática ‒ procedimento de ensino proposto por Dolz 

e  Schneuwly 

 

 

“O que representa o ensino da língua materna na escola pública em que 

leciono?” Essa é uma pergunta que todos nós, professores, deveríamos fazer 

durante nossa prática. É preciso perceber se o que propomos em sala de aula 

atende ao ensino tradicional, mecanicista e reprodutivo, que consiste em decorar 

regras de como ler ou escrever determinado gênero, sem que o aprendiz seja 

colocado sujeito partícipe da construção do conhecimento que o levará a escrever e 

ler com competência aquele gênero. 

Os estudos de Dolz e Schneuwly (2004, p. 82-108) apontam para um 

procedimento de ensino que, segundo eles, não tem pretensão de responder a todas 

as necessidades que o ensino de língua materna, na escola, exige.  Entretanto, uma 

certeza eles têm: “é possível ensinar a escrever textos e a exprimir-se oralmente em 

situações públicas escolares e extraescolares.” (Id., p. 82). 

Parece uma constatação óbvia, mas não o é. Prova disso são os índices 

apontados pelo Ministério da Educação3 sobre o alto número de analfabetos 

funcionais que as escolas públicas têm “formado”. Segundo os autores citados 

anteriormente, uma proposta de leitura e escrita de gêneros, na escola, terá sentido 

se inscritas num ambiente escolar, porque é, nesse espaço, em que se podem 

perceber contextos reais de leitura e produção. As produções poderão ser realizadas 

de forma sistematizada como, por exemplo, em uma sequência didática (doravante 

SD) ou em momentos pontuais em eventos organizados pela escola. Vê-se, aí, a 

oportunidade de se produzirem bilhetes, cartazes, faixas, anúncios publicitários, 

entre outros gêneros.   

                                                           
3 Mais informações em: < http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/analfabetismo-dez-anos-depois-nao-

saimos-lugar-697865.shtml>. - <http://www.redebrasilatual.com.br/temas/educacao/2010/09/analfabetismo-
funcional-e-resultado-de-metodos-equivocados-e-descaso-com-professores-analisa-especialista> -
<http://glaucocortez.com/2010/09/11/analfabetismo-funcional-atinge-20-dos-brasileiros-diz-ibge-e-o-professor-e-
apontada-como-uma-das-solucoes-para-o-problema>.Acesso em: 07/02/2013. 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/analfabetismo-dez-anos-depois-nao-saimos-lugar-697865.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/analfabetismo-dez-anos-depois-nao-saimos-lugar-697865.shtml
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/educacao/2010/09/analfabetismo-funcional-e-resultado-de-metodos-equivocados-e-descaso-com-professores-analisa-especialista
http://www.redebrasilatual.com.br/temas/educacao/2010/09/analfabetismo-funcional-e-resultado-de-metodos-equivocados-e-descaso-com-professores-analisa-especialista
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Para essa pesquisa, sugere-se o procedimento de ensino SD para a 

formação de leitores proficientes, por propor uma maneira precisa e eficaz4 de se 

trabalhar a língua materna com entrada pelos gêneros textuais. Define-se como 

procedimento de ensino de sequência didática o conjunto de atividades escolares, 

organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero, seja oral ou escrito. 

Segundo Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004, p. 82), o que diferencia a SD de outros 

procedimentos é a continuidade de um módulo ao outro. Não são atividades 

isoladas, descontextualizadas. São produções orientadas e precisas a partir de um 

gênero oral ou escrito. Esse procedimento, diante de um objeto de ensino, permitirá 

aos alunos se apropriarem das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários 

ao desenvolvimento de capacidades em situações diversas de comunicação. 

O ensino da língua materna, com entrada pelos gêneros textuais através 

do procedimento SD, justifica-se porque 

 

Quando nos comunicamos, adaptamo-nos à situação de comunicação. Não 
escrevemos da mesma maneira quando redigimos uma carta de solicitação 
ou um conto; não falamos da mesma maneira quando fazemos uma 
oposição diante de uma classe ou quando conversamos à mesa com 
amigos. Os textos escritos ou orais que produzimos diferenciam-se uns dos 
outros e isso porque são produzidos em condições diferentes. (DOLZ; 
SCHNEUWLY; NOVERRAZ, 2004, p. 83) 

 

 Da mesma forma, não se lê uma charge do mesmo jeito que se lê um 

anúncio, um conto, um poema. Lemos, identificando intenções, relacionando, 

criticando, antevendo, compreendendo a nós mesmos em diferentes linguagens. Ou 

seja, ler o mundo e compreendê-lo é, em grande medida, ler as diferentes 

linguagens que circulam em nossa sociedade às quais atendem a diferentes 

propósitos. 

Por esse motivo, acredita-se que utilizar o procedimento de ensino SD, 

ampla e comumente utilizado para a escrita ‒ em que sua eficácia já foi comprovada 

                                                           
4
 Em outras oportunidades já trabalhei esse procedimento de ensino, com organização de módulos para 

construção de competência escrita. Em uma delas, nas Olimpíadas de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 

que é realizada a cada dois anos em escolas públicas por todo o país  desenvolvendo ações de formação de 
professores com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas 
brasileiras. Os alunos escrevem diferentes gêneros textuais depois de desenvolver sequência didática em sala 
de aula. Disponível em: 
<http://www.escrevendo.cenpec.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=55> Acesso 
em: 07/02/2012. 

http://www.escrevendo.cenpec.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=55
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‒ e direcioná-lo para a construção de leitor proficiente de gêneros que circulam na 

mídia impressa, em especial, anúncio publicitário e charge, é o grande desafio desta 

pesquisa. 

 

 

 



47 

 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA E LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

 

3.1 Para as abordagens da Teoria Semiolinguística e da 

Argumentação no discurso 

  

 

Do ponto de vista das ciências da linguagem, a análise do discurso deve 

ser empírico-dedutiva (CHARAUDEAU, 2007, p. 19). O analista parte de um material 

empírico, ou seja, a linguagem configurada em um sistema semiológico (verbal), 

nível linguístico, e observa quais mecanismos são articulados para colocá-lo em 

funcionamento e obter efeitos de sentido desejados. “Uma análise do discurso deve, 

pois, determinar quais são seus objetivos em relação com o tipo de objeto 

construído, e qual é a instrumentalização utilizada de acordo com o procedimento 

linguístico.” (CHARAUDEAU, 2005, p. 5).  

Para a análise dedutiva, é necessário assumir um posicionamento diante 

do objeto, a partir dos “comportamentos linguageiros” ali presentes. O ponto de 

partida, sem dúvida, está no reconhecimento do contrato que rege tal situação de 

comunicação, o implícito codificado que deixa as duas instâncias, comunicação e 

recepção, num ambiente de conivência discursiva (CHARAUDEAU, 2010).  São 

essas condições de realização do texto, a forma como foi dita ou escrita 

determinada coisa em vista das condições psicossociais que a restringem (espaço 

externo) e, a partir também, de quais comportamentos (espaço interno) são 

propiciados por tais restrições.  

Para a abordagem Semiolinguística, trata-se de perceber as marcas e/ou 

regularidades linguísticas nos níveis contratuais (o implícito codificado) – o que nos 

informará, inclusive, sobre as visadas ou orientações e estratégias discursivas – o 

que nos informará, ainda, sobre as possibilidades de persuasão, em torno das 

categorias do Ethos, do Logos e do Pathos. 

Para a abordagem da argumentação no discurso, levantarei as marcas 

que indicam o ponto de vista do locutor, a imagem que constrói do auditório (doxa) 

(uso de conectores ou de dêiticos, quanto à pressuposição e o implícito, as marcas 
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de estereotipia, a ambiguidade, a polissemia, a metáfora, a repetição, o ritmo) e 

como a instância de produção escolheu dispô-las enquanto estratégias de 

legitimidade, de credibilidade e de captação, ou seja, que meios discursivos foram 

mobilizados dentro dessas estratégias para conseguir adesão do auditório, 

evidenciando tanto o logos, quanto o ethos e o pathos.  

Toda essa atividade se dará na análise de cada texto em particular: 

quatro charges e quatro anúncios publicitários. O critério de escolha das charges 

partiu da opção por aquelas que trazem, em sua composição, notícias que tiveram 

grande destaque nas mídias escrita e falada. Considera-se esse critério importante 

para a proposta de transposição didática da análise discursiva do gênero com o 

objetivo de formar leitores proficientes, uma vez que, tendo o conhecimento prévio 

do texto-fonte, a compreensão dos elementos presentes na superfície textual pelo 

leitor poderá ocorrer mais facilmente. 

Para a seleção dos quatro textos que comporão o corpus de anúncio 

publicitário, optou-se por escolher aqueles que utilizam, em sua composição, 

estereótipos, intertextos, interdiscurso, ambiguidade como meios discursivos para 

construção do auditório com o objetivo de conseguir adesão a um projeto 

comunicativo.    

Para levantar tais marcas, utilizaremos dois tipos de planilhas: uma 

referente ao quadro contratual e outra às categorias da persuasão. Essas últimas 

categorias serão relacionadas, também, às dimensões da legitimidade, da 

credibilidade e da captação. 

Para efeito de melhor resultado na análise discursiva dos dois gêneros, o 

conteúdo das duas planilhas foi condensado em um único quadro (Quadro 4). 

Obviamente, será respeitado o contrato comunicacional que rege os diferentes 

gêneros em análise. 
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Quadro 4 - Planilha para levantamento de dados da charge e do anúncio publicitário 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO 

Implícito Codificado/doxa (saberes partilhados) 

Instância de produção 

do discurso (Euc) e 

contrato 

comunicacional 

(Dados situacionais: 

ação e influência) 

 Conjuntura sócio-histórica de circulação do 

discurso 

CONTRATO 

 Finalidades (visadas) 

 Identidade (estatutos sociais dos parceiros 

envolvidos na troca) 

 Enunciado 

 Canal ou meio de comunicação 

 Ethos Prévio 

  

Instância de 

recepção do 

discurso (Tui) 

(Dados 

situacionais da 

ação e da 

influência) 

ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS-ARGUMENTATIVAS, EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS 

(dados internos) 

 

 Estratégias de legitimidade 

 Estratégias de credibilidade 

 Estratégias de captação 

 Logos, Ethos (discursivo), Pathos 

 Representações sociais 

 Estereótipos 

 Valores, etc. 

CARACTERÍSTICAS FORMAIS, SEMÂNTICAS E TEXTUAIS RELEVANTES 

 Recursos visuais: cor, caricaturas, traço, fonte... 

 Recursos verbais: discurso citado (direto, paráfrases, paródias...), pontuação, redução 

vocabular, metonímia, metáforas, modalizadores, escolhas lexicais, morfossintaxe, 

organização enunciativa (pronomes pessoais), descritiva, enunciativa, clichês, ditados, 

jargões, etc. 
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3.2 Para a transposição didática 

 

 

Para selecionar as principais características do gênero analisado e 

transpô-las para o procedimento de ensino sequência didática, recorrer-se-á ao 

“Modelo Didático do Gênero” proposto por Pietro e Dolz (1997), Dolz e Schneuwly 

(1998), Pietro e Schneuwly (2003, p. 49). Entretanto, foi necessária uma adaptação 

para receber as contribuições da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau 

(2010) e os Estudos da Argumentação no Discurso de Ruth Amossy (2011), que 

trouxeram contribuições teóricas para explicar o funcionamento do gênero. 

Assim, sugere-se que sejam observadas as seguintes características para 

o processo de ensino-aprendizagem dos gêneros charge e anúncio: 

 

 

Quadro 5 - Adaptação do modelo didático do gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIETRO e DOLZ (1997); DOLZ e SCHNEUWLY (1998); PIETRO e SCHNEUWLY (2003, p. 49). 

 

 

 

CHARGE- 

ANÚNCIO 

Situação de comunicação 

(Por que ler ou escrever o gênero em sala de aula?) 

Dimensão explícita: 

. Paginação de texto; meios 

paralinguísticos; conteúdos 

temáticos, organização do plano 

textual, textualização: unidades 

linguísticas.  

Dimensão implícita: 

Elementos que contribuem 

para a construção de sentido 

da dimensão explícita: 

intertextos, interdiscursos, 

discursos citados, 

estereótipos, etc., contrato 

comunicacional. 
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3.2.1 A estrutura de base de uma sequência didática 

 

 

Para a elaboração da sequência didática, serão seguidas as orientações 

do “Esquema de Sequência Didática”, proposto por Joaquim Dolz, Michèle Noverraz 

e Bernard Schneuwly (2004, p. 83). 

 

Quadro 6 - Esquema de uma sequência didática 
 

 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83). 

 

Objetivando uma melhor compreensão do esquema anteriormente 

proposto, passa-se a descrever cada etapa de uma SD, tal como propõem Dolz, 

Schneuwly e Noverraz (2004). 

1ª. Apresentação da situação: momento importante para o aluno conhecer 

o gênero que irá ler ou escrever e com que finalidade o fará. “Vamos ler as charges 

do jornal Estado de Minas para observar de que forma o chargista aborda notícias 

que estão em destaque na mídia.” “Qual é o ponto de vista que ele defende e como 

o apresenta no espaço chargístico?” 

2ª. Leitura inicial: primeiro contato do aluno com o gênero e oportunidade 

de o professor verificar potencialidades e dificuldades dos alunos na leitura do 

gênero. Só a partir daí, dessa primeira leitura, organizam-se os módulos da 

sequência. 
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3ª. Organização dos módulos em oficinas com atividades escolares, 

construídas de forma sistemática para que os alunos adquiram conhecimentos que 

ainda não têm sobre o gênero.  

4ª. Organização coletiva do quadro de aquisição sobre o que aprenderam 

sobre o gênero. 

5ª. Produção escrita ou oral do gênero.  

 

 

3.3 Apresentação do corpus da pesquisa 

 

 

3.3.1 A charge 

 

 

O corpus do presente trabalho consta de quatro charges. A escolha desse 

corpus se baseia no contrato de comunicação, na regularidade de suporte e na 

possibilidade de interação em sala de aula. Foram escolhidas charges que tenham, 

como texto-fonte, notícias de ampla divulgação na mídia impressa e falada, 

envolvendo questões sociais relevantes. As charges selecionadas foram publicadas 

nos anos de 2006, 2009 e 2010 e são de autoria de Oldack Esteves e Son Salvador, 

ambos chargistas do jornal Estado de Minas.  

Todas as charges foram publicadas na página “Opinião” do caderno 

principal do jornal Estado de Minas e foram construídas a partir de notícias sérias 

publicadas em mídias diversas (rádio, TV, internet). Nos jornais dos dias em que 

foram publicadas as charges selecionadas, não localizei nenhuma referência às 

notícias que serviram de textos-fonte, por esse motivo reproduzi as notícias-fonte 

que foram recuperadas da internet (ver Anexos).  
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Na charge nº 1 (FIG. 1), Son Salvador trabalha com recursos verbo-

visuais. No plano verbal, temos o recurso linguístico do discurso citado direto e, no 

plano visual, caricaturas do candidato à reeleição em 2006, Luís Inácio Lula da Silva, 

e de Jorge Lorenzetti, amigo e ex-chefe de inteligência da campanha do candidato. 

FIG. 01 - Charge 1:  Traição de Jorge Lorenzetti 
Fonte: Estado de Minas, 25/set/2006. 

 

Na charge nº 2 (FIG. 2), Oldack Esteves não trabalha com caricaturas. 

Substitui esse recurso visual pela linguagem icônica da cor preta, sugerindo o 

“blecaute”. Utiliza, também, o discurso direto personificando as personagens 

representadas no espaço chargístico.  
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Figura 02 - Charge 2:  Blecaute/apagão 
Fonte: Estado de Minas, 11/out/2009. 

 

 

Na charge nº 3 (FIG. 3), o mesmo autor da charge n.3 utiliza personagens 

caricaturadas: a primeira, representando reitores de universidades que não aderiram 

à proposta do Governo Federal, que é usar a nota do ENEM como substituição ao 

processo seletivo para ingresso nessas universidades. A personagem é 

acompanhada de discurso direto, cujo texto se resume num neologismo construído a 

partir da sigla do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e da interjeição negativa 

“NEM!”: “ENEIIIIIIIIM!”.  Já a segunda personagem é uma pequena garota de 
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aspecto frágil, representando aí os alunos que contam com a nota do ENEM para o 

ingresso à universidade. 

 

 

Figura 3 - Charge 3:  ENEM 
Fonte: Estado de Minas, 02/fev/2010. 

 

 

Na charge nº 4 (FIG. 4), o chargista Son Salvador utiliza mais linguagem 

visual que a verbal. O que não significa que esta ganhe menos relevância, pois a 

presença de um pato cantando a canção “Melhor lugar que BH” no espaço de 

encenação, juntamente com caricaturas de pessoas, prédios e lixo nas águas 
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dialogam entre si e com a linguagem verbal. São os meios discursivos que atendem 

ao propósito comunicativo da instância de produção. O conteúdo temático da charge 

é a enchente ocorrida em Belo Horizonte no dia anterior. 

 

 

Figura 4 - Charge 4:  Enchente em BH 

Fonte: Estado de Minas, 27/nov/2010 

  

 

3.3.2 O anúncio publicitário 

 

Seguindo o critério de escolha dos textos chargísticos, teremos, também, 

quatro anúncios publicitários, todos, também, publicados no jornal Estado de Minas 

em 2010, 2011 e 2012.  



57 

 

Nos anúncios 1 (FIG. 5) e 2 (FIG. 6), a agência de publicidade, investindo 

na finalidade de seu projeto comunicativo (convencer o leitor, consumidor em 

potencial, a aderir ao produto anunciado: conteúdo do portal UAI), utilizou tanto no 

texto icônico, quanto no texto verbal uma crença cristalizada historicamente de que o 

mineiro, para outros estados, em especial São Paulo, é um caipira. Ou seja, o 

recurso da estereotipia é a aposta presente no contrato comunicacional que rege 

esses anúncios: convencer os mineiros de que os outros provedores oriundos de 

São Paulo sabem muito pouco sobre mineiros e por isso não podem oferecer o 

melhor conteúdo. Essa estratégia busca persuadir do preconceito do paulista e, ao 

mesmo tempo, desconstruir a crença no estereótipo pela sua crítica ao fiador dessa 

crença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Anúncio publicitário 1: Um mineiro segundo um paulista 
Fonte: Estado de Minas, 09/out/11. 
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Figura 06 – Anúncio publicitário 2: Uma Mineira segundo um Paulista 

Fonte: Jornal Estado de Minas 08/out/11. 

 

A referência ao Estado de São Paulo especificamente está no título do 

anúncio: “Um mineiro segundo um paulista”. Nessa caracterização dos que nascem 

em Minas, o mineiro é caracterizado como algo que se aproxima a um “bicho-do-

mato” ‒ chapéu de palha, matinho na boca, calças pega-frango ‒, e a mineira, como 

inculta que serve apenas para as atividades do lar.  

Já nos anúncios 3 (FIG. 7) e 4 (FIG. 8) o enunciado traz informações 

sobre as atividades prestadas, no Brasil, pelas empresas Mendes Júnior e  

Odebrecht. O discurso propagandista publicitário, que é organizado pela instância 
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publicitária, busca tirar sua legitimidade na posição que ocupa no mercado. No caso 

da empresa Mendes Júnior, foi utilizada a estratégia de informar sobre o tempo em 

que a empresa atua no mercado e a qualidade de serviço: “[...] 60 anos e 

pioneirismo nesse mercado”. Já a Odebrecht utiliza de estratégias para convencer o 

público-alvo sobre a importância de seus serviços para a sociedade, apelando para 

um “braço” de suas atividades: “Uma iniciativa da Odebrecht em respeito ao meio 

ambiente e a você”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Anúncio publicitário 3: Empresa Odebrecht 
Fonte: Jornal Estado de Minas, 21/nov/2010. 
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Figura 08 - Anúncio publicitário 4: Empresa Mendes Júnior 
Fonte: jornal Estado de Minas 28/out/12 
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PARTE 2 – ANÁLISE DISCURSIVA 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO CORPUS E PROCEDIMENTO PARA O 

ENSINO 

 

 

4.1 Análise do discurso das charges e dos anúncios publicitários 

 

 

Partiremos, agora, para a análise propriamente dita. Serão analisados os 

gêneros: anúncio publicitário e charge do ponto de vista da Semiolinguística, com 

destaque para a noção de contrato e seus componentes (a identidade dos parceiros, 

finalidades, situações, propósitos e suportes) e estratégias (credibilidade, 

legitimidade e captação).  

Do ponto de vista dos estudos da Argumentação no discurso, buscar-se-á 

perceber como os meios discursivos são articulados pelo locutor para colocar em 

evidência o Ethos, o Pathos e Logos, conferindo-lhes sua força de persuasão. 

Como procedimento geral de apresentação da análise, serão obedecidas 

três fases, a saber: 

1) Reprodução das charges e dos anúncios para que sejam observados 

os componentes da situação de comunicação apresentados no quadro enunciativo 

de cada gênero objeto de análise. 

2) Elaboração do quadro enunciativo, de acordo com os postulados da 

Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau; 

3) Análise do discurso propriamente dita, para cada um dos gêneros, 

levando em conta os índices linguísticos e os efeitos discursivos. 

 

4.1.1 Análise das charges 
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4.1.1.1 Reprodução da charge nº 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1.1 Quadro enunciativo argumentativo da charge nº 1 

 

 

 

 

 

QUADRO N. 1 . Contrato comunicacional da Charge n.1 

DADOS EXTERNOS E DIMENSÃO EXPLÍCITA 

 

 

4.1.1.1.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 
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4.1.1.1.2.1 Dimensão explícita 

 

 

O esquema enunciativo do Quadro 1 representa um desdobramento dos 

elementos presentes no quadro comunicacional nº 1. Na charge retirada do jornal 

Estado de Minas, coluna Opinião, 25/06/2006, o sujeito-comunicante (EUc), 

enquanto ser do mundo, no caso, Son Salvador (presente no espaço externo da 

troca linguageira como jornalista e chargista), assume, no processo de encenação 

(no espaço interno do “dizer) diferentes EUs enunciadores (EUes). Ele fala “como se 

fosse”:  Lula, o candidato à reeleição como presidente do Brasil em 2006 (EUe1), e 

Jorge Lorenzetti, ex-chefe de inteligência da campanha do candidato Luiz Inácio 

Lula da Silva (EUe2). 

Na charge nº 1, na dimensão explícita, Lula (EUe1) aparece de terno e 

todo molhado, de costas para EUe2,  Jorge Lorenzetti, que tem no lugar de sua 

cabeça um chuveiro que joga água nas costa do EUe1, numa clara associação à 

marca de chuveiros que leva o mesmo nome: Lorenzetti.  Essa marca linguística é 

responsável por responder a um dos contratos comunicacionais do texto chárgico: o 

humor.  

A construção de sentido proposto pela instância de produção à instância 

de recepção só será possível se se recuperar o intertexto visual: fato histórico sobre 

a punhalada que imperador Júlio César recebeu em suas costas por pessoas de sua 

confiança. 

 Da boca do presidente sai um balão com a seguinte frase: “Até tu, 

Lorenzetti?” (FIG. 1, Charge nº 1), uma referência à traição do ex-chefe de 

inteligência da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jorge Lorenzetti, 

amigo de Lula, envolvido em denúncias de corrupção (Anexo 1). Novamente, para 

compreensão da intencionalidade do sujeito falante é preciso relacionar esse evento 

histórico de traição a Júlio César ao fato político de traição a Lula. Dessa forma, os 

referentes presentes na superfície textual terão um possível interpretativo. 

 

 

4.1.1.1.2.2 Dimensão implícita 
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No plano verbal, o discurso direto encenado pelo EUe1: “Até tu (sic) 

Lorenzetti?” tem seu sentido construído a partir da recuperação de um fato histórico. 

Trata-se de uma paráfrase de outra frase proferida há mais de 2 mil anos, no século 

I a.C., "Até tu, Brutus?", pelo imperador romano Júlio César o qual foi vítima de uma 

conspiração de senadores para tirá-lo do cargo. Entre eles estava o seu filho adotivo 

Marcus Brutus. O complô resultou no assassinato do imperador a punhaladas pelo 

grupo de senadores. Na hora da morte, Júlio César reconheceu o filho entre os seus 

algozes e proferiu a frase. "Até tu, Brutus, filho meu?".  

O intertexto, presente no discurso direto, recupera a voz do candidato à 

reeleição, no interdiscurso, em que Lula insistia em dizer que desconhecia as 

atitudes ilícitas de pessoas de sua confiança durante seu governo e que havia sido 

traído como Jesus e Tiradentes o foram (Anexo 2).   Esse fato foi utilizado pela 

oposição para colocar em dúvida a seriedade da proposta governamental do Partido 

dos Trabalhadores (PT)5. 
A proposta presente no contrato comunicacional do texto chargístico: 

humor-crítico encontra sua força no recurso visual. Tem-se a caricatura de homem, 

também de terno, com um chuveiro na cabeça (EUe 2),  sua identificação é 

informada através da frase proferida em discurso direto pelo EUe1. Trata-se de 

Jorge Lorenzetti, amigo do candidato à reeleição, Luís Inácio Lula da Silva. EUc, na 

instância de produção, faz crer ao TUi , na instância de recepção, que se trata de 

mais um banho de água fria no discurso petista de idoneidade moral nas atitudes de 

seus correligionários políticos. Se até o amigo do presidente está envolvido em 

escândalos, por que não pensar que Lula conhecia muito bem o que ocorria debaixo 

de “sua barba” durante seu mandato de 2003/2006, diferentemente do que vinha 

dizendo na mídia. A posição frágil do presidente fica evidenciada no espaço interno 

de encenação na caricaturização do fato histórico. 

 

 

4.1.1.1.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

 

 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/pronunciamento/detTexto.asp?t=364504.  Acesso em: 

12/02/2013. 
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4.1.1.1.3.1 O ethos, o pathos e o logos 

 

 

Para conseguir sucesso na aposta comunicativa que faz, o EUc fará uso 

de “contratos e estratégias”, implicitamente codificadas: TUd que partilha da mesma 

informação do EUc, o jornalista e chargista Son Salvador sobre declarações do 

candidato a reeleição, Luís Inácio Lula da Silva em 2006, de que teria sido vítima de 

traição, comparando a si próprio a Jesus e Tiradentes, ambos historicamente foram 

traídos por pessoas próximas e de sua confiança. A partir das possibilidades 

disponíveis nas margens de manobra expressa num “contrato irônico-humorístico” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 57), o EUc faz escolhas linguísticas no processo de 

enunciação EUe Lula, dizendo: “Até tu (sic) Lorenzetti?”. Essa estratégia discursiva 

constrói o ethos de um político fragilizado politicamente pelos incessantes 

escândalos envolvendo seus correligionários. Na instância de recepção, podemos 

encontrar TUis, leitores/cidadãos do jornal, seres de papéis sociais, que 

compartilharam da visão do TUd, projetado pelo EUc na instância de produção, 

provavelmente como antipetistas que concordam que Lula não teria condições 

morais para vencer as eleições de outubro de 2006, uma vez que vários escândalos 

envolvendo, não só Jorge Lorenzetti, mas outros políticos de sua confiança eram 

noticiados em diferentes mídias e tiveram grande repercussão nacional.6 

Por outro lado, a maneira pela qual o EUc escolheu dispor os elementos 

na superfície textual: o recurso visual da caricatura do presidente todo molhado, 

seguido pela imagem de seu traidor responsável por esse “banho de água”, pode 

suscitar um sentimento (pathos) de compadecimento em TUis (petistas ou 

simpatizantes do partido) que discordam da imagem idealizada para o TUd: Lula até 

pode ser um enganador, aquele que finge que não vê, entretanto ele o faz como 

alguém que, de fato, teria sido vítima de conspiração.  

A construção do logos argumentativo dessa forma permite um “pensar 

junto” sobre o propósito comunicativo da instância de produção, de lado existe uma 

aposta sobre a construção de um auditório que participa de saber partilhado de que 

Lula não era vítima daqueles em que ele confiava, como a oposição e alguns críticos  
                                                           
6
 Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2010/10/24/interna_politica,187813/em-2006-lula-

driblou-escandalos-e-foi-reeleito-com-ampla-vantagem.shtml>. Acesso em: 12/02/2013. 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2010/10/24/interna_politica,187813/em-2006-lula-driblou-escandalos-e-foi-reeleito-com-ampla-vantagem.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2010/10/24/interna_politica,187813/em-2006-lula-driblou-escandalos-e-foi-reeleito-com-ampla-vantagem.shtml
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difundiram  largamente em diferentes mídias naquele ano. Isso só é possível pela 

escolha da frase “Até tu Lorenzetti!”, um intertexto presente na dimensão explícita 

que encontra seu sentido se o auditório (TUi) associá-lo à notícia amplamente 

divulgada na mídia (Anexo 2) de que Lula havia se comparado a Jesus e Tiradentes, 

colocando-se em posição de mártir. 

De outra forma, outros petistas e admiradores do governo Lula (2003-

2006) que acreditam nas versões colocadas por ele de que seria vítima de complôs 

da oposição contra sua reeleição e que não compactuava com transações ilícitas, 

associariam o intertexto “Até tu Lorenzetti!” ao fato histórico em que o imperador 

romano Júlio César foi vítima de conspiração para tirá-lo do poder.   

A dimensão argumentativa do gênero em questão em possíveis 

interpretativos bem opostos se deve ao fato de que o EUc, Son Salvador, não deixa 

transparecer implícita ou explicitamente sua posição diante dos fatos, não 

influenciando de forma alguma o auditório. Veremos que nem sempre isso ocorre, 

como, por exemplo, nas charges nº 2 (“Blecaute”) e nº 3 (“ENEM”) que analisarei 

mais à frente.  

 

4.1.1.2 Reprodução da charge nº 2  
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4.1.1.2.1 Quadro enunciativo argumentativo da charge nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 

 

 

4.1.1.2.2.1 Dimensão explícita 

 

 

O esquema enunciativo do Quadro 2  representa um desdobramento dos 

elementos presentes no quadro comunicacional nº 1. Na charge retirada do jornal 

Estado de Minas, coluna Opinião, de 11/10/2009, o sujeito-comunicante (EUc), 

enquanto ser do mundo, no caso, Oldack Esteves (presente no espaço externo da 

troca linguageira), assume, no processo de encenação (no espaço interno do “dizer), 

diferentes EUs enunciadores (EUes). Ele fala “como se fosse” D. Marisa, primeira-

dama (EUe1);  Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil (EUe2); Edison Lobão, 

ministro das Minas e Energia (EUe3);  Lula, o presidente do Brasil, naquele ano, 

(EUe4); “a natureza”  (EUe5); locutor de mídia (EUe6),  e, finalmente, as encenações 

assumidas pelo próprio EUc  (Eue7), no espaço chargístico.  

O tema abordado na charge 2  faz referência à notícia (Anexo 3) do 

blecaute ocorrido no Brasil e no Paraguai um dia antes da publicação da charge, 

Jornalista 

e 

chargista 

Leitor/ci
-dadão 

EUc
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11/11/2009.  No esquema enunciativo, o EUe7 aparece separado do outro grupo de  

enunciadores, representado pela presença do coelhinho. O EUc, Oldack Esteves, 

assume  seu olhar diante da situação apresentada pela instância de produção. É 

como se fosse a sua assinatura e seu posicionamento crítico diante do texto-fonte, a 

notícia do apagão que gerou a charge.   

Chega-se a essa possível interpretação a partir da observação de outras 

charges construídas por esse chargista, em que a presença dessa personagem 

aparece regularmente. O coelhinho com uma vela acesa sugere que deve haver 

uma solução imediata e simples para constantes blecautes ocorridos no Brasil, o 

que é considerado inadmissível em pleno século XXI, atendendo, dessa forma, às 

instruções discursivas do contrato comunicacional do fazer-crer. 

Da mesma maneira, na infantilização do comportamento do presidente e 

seus ministros, encenados no espaço do dizer, pode-se observar a intenção 

argumentativa de convencer o outro sobre um possível mau governo que teria sido 

realizado pelo então presidente Lula, confirmando a finalidade do EUc de “fazer rir”, 

fazer crer”,  em determinado ponto de vista. O que poderia ser definido, também, 

como uma forma de o EUc evidenciar a finalidade discursiva presente no contrato 

comunicacional que rege esta situação de comunicação: humor-crítico. 

Na dimensão explícita, o caos provocado pelo apagão no Brasil e 

Paraguai aparece através do recurso visual cor preta como plano de fundo e sob ele, 

diferentes personagens (EUes) surgem num processo de encenação, representado 

pelo discurso citado direto.  

 

 

4.1.1.2.2.2 Dimensão implícita 

 

 

No plano verbal, há um discurso direto com diálogos desconexos, uma 

vez que as personagens assumem o turno de fala do antecedente sem responder à 

pergunta feita a ele (“- LU, você sabe onde tem vela?”; “- Nunca antes na história 

deste país uma escuridão...”) ou não executar a ordem prevista no verbo (“- O 

ministro Lobão vai falar!” (grifo meu); “- Como, se não vejo o que está escrito?!” (grifo 
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meu)). Além disso, aparecem intertextos no discurso direto sem qualquer referência 

a um EUe específico, diferentemente do que ocorre nos outros que aparecem no 

espaço do “dizer”: São eles: “- O pior cego é o que não pode ver.” (grifo meu), 

sugerindo um jogo de interesses no governo; “- Cadê a luz do fim do túnel?”; “- Cadê 

o túnel?!”,  a confusão é tanta que nem a “luz” nem o “túnel” podem ser apontados.  

Fechando a proposta presente no contrato comunicacional do texto 

chargístico: humor-crítico, o EUc faz sugir, no espaço das encenações, um Eue à 

procura da ministra-chefe:  “- Dilma, cadê você?!”; “- Minha peruca caiu! – Minha 

peruca caiu!...”. A ironia presente na resposta dada pelo Eue, que representa Dilma 

Rousseff, só será compreendida se o TUi tiver conhecimento do fato de que a 

ministra-chefe passava por um tratamento de câncer, naquela época, com 

tratamento quimioterápico. A intenção persuasiva implícita na frase “Minha peruca 

caiu!” está fazer-crer que, em virtude da doença, Dilma estaria sem condições de 

cuidar dos assuntos do país. A ambiguidade presente no texto “- Tudo EU! Tudo 

EU!...” faz uma irônica referência à justificativa dada pelo ministro das Minas e 

Energia para o blecaute: fenômenos naturais. 

 

 

4.1.1.2.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

 

 

4.1.1.2.3.1 O ethos, o pathos e  o logos 

 

 

Para conseguir sucesso na aposta comunicativa que faz, o EUc fará uso 

de “contratos e estratégias”, implicitamente codificadas: TUd que partilha de uma 

mesma posição antipetista do EUc, o chargista Oldack Esteves, ou mesmo um Tud 

que contenha, também, cidadãos indecisos, apáticos politicamente, opositores do 

governo Lula, na tentativa de persuadi-los a mudar de partido. A partir das 

possibilidades disponíveis nas margens de manobra expressa num “contrato irônico-

humorístico” (CHARAUDEAU, 2010, p. 57), o EUc faz escolhas linguísticas no 
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processo de enunciação EUe Lula, dizendo um de seus bordões: “Nunca antes na 

história deste país, uma escuridão...”. Essa estratégia discursiva encontra força 

numa crença partilhada social e politicamente pelos adversários políticos do então 

presidente que, ao proferir essa frase, se esquiva das questões sociais graves em 

seu governo.  

Na organização desse logos argumentativo no espaço chargístico, 

utilizando intertexto, interdiscurso, diminutivos, modalizadores, percebe-se a 

construção de um gênero de visada argumentativa (intenção argumentativa), 

buscando, por persuasão,  um “fazer crer”, “fazer sentir”, persuadir, influir, a fim de 

que a instância de recepção acredite que Lula e seus ministros são responsáveis por 

suposta “desordem nacional”. Dentro de uma encenação descritiva, o EUc fabrica 

diversos EUes com atitudes confusas numa jogo de “empurra-empurra”: ninguém 

consegue responder pelo blecaute ocorrido no Brasil, porém, para o sucesso do 

projeto comunicativo, é preciso que TUi, leitores do caderno Opinião do jornal 

Estado de Minas, entre num ambiente de “conivência discursiva” (CHARAUDEAU, 

2010), aproxime dessa imagem idealizada, implícito codificado,  pelo EUc ao Tud. 

No intuito de implicar o Outro (TUi) em sua finalidade persuasiva, o EUc, 

Oldack Esteves, transcodifica a fala do EUes na escrita utilizando várias vezes a 

dupla pontuação (?!) e as reticências com forma de induzir a uma leitura do discurso 

citado direto presente no espaço chargístico, bem carregado de emoção e certa 

“confusão”  daqueles que ali se enunciam e que não se compreendem. As 

reticências abrem um espaço para complementação do pensamento crítico do 

interlocutor: “- Nunca antes na história deste país, uma escuridão...”. As 

exclamações, reticências e a dupla pontuação são mais uma tentativa da instância 

de produção em construir discursivamente um Ethos dos personagens políticos 

petistas confusos, desarticulados e, por isso, sem condições de gerir o país. O 

desaparecimento das personagens no plano visual negro reforça essa ideia.  

Dessa forma, as estratégias discursivas de credibilidade e captação 

organizadas pela instância de produção (EUc) (CHARAUDEAU, 2010), ou 

“estratégia de persuasão programada” (AMOSSY, 2010, p. 131),  constroem o Ethos 

do EUe sem autonomia e sem capacidade de gerenciar um país. Evoca, de alguma 



71 

 

forma caricata, o estereótipo do político corrupto, espertalhão, embromador, uma 

crença compartilhada pela sociedade civil brasileira. 

Por outro lado, ao construir esses EUes tão caricatos, o EUc constrói um 

Ethos de si mesmo como um antipetista convicto. Dessa forma, ao colocar em 

evidência o Ethos das personagens petistas supostamente tão despreparadas para 

resolver os problemas do país, o Euc desenvolve estratégias de captação (Pathos), 

como se dissesse: “Olha, a notícia não informa, mas o apagão ocorrido e que 

causou tantos transtornos a vocês é culpa do PT”.  

Porém, numa leitura mais crítica, no discurso direto “- APAGARAM o 

Brasil!”, embora não se possa determinar o sujeito da ação, pode-se afirmar que é 

uma fala do EUc, através do EUe, locutor de mídia, manifestando sua postura 

antipetista. Novamente, evidencia-se a construção do Ethos discursivo das 

personagens petistas atrapalhadas, inseguras e despreparadas, porém EUc, Oldack 

Esteves,  constrói o próprio Ethos antipetista.  

  

 

4.1.1.3 Reprodução da charge nº 3  
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4.1.1.3.1 Quadro enunciativo argumentativo da charge nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 

 

 

4.1.1.3.2.1 Dimensão explícita 

 

 

O quadro enunciativo argumentativo nº 3, assim como o nº 1 e o nº 2,  

representa um desdobramento dos elementos presentes no quadro comunicacional 

nº 1. Na charge, retirada do jornal “Estado de Minas”, Caderno “Opinião”, 

02/02/2010, o sujeito-comunicante (EUc), ser do mundo, presente no espaço externo 

discursivo, é o jornalista e chargista Oldack Esteves, que constrói, no processo de 

encenação, no espaço interno do “dizer”, diferentes EUs enunciadores. EUe 1 ‒ 

personagem que representa reitores de universidades que não aderiram à proposta 

do Governo Federal: usar a nota do ENEM como substituição ao processo seletivo 

para ingresso nessas universidades. A personagem é acompanhada de um discurso 

direto verbal, cujo texto se resume a um neologismo construído a partir da sigla do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e da interjeição negativa “NEM!”: 

“ENEIIIIIIIIM!”.  Já a segunda personagem, EUe2, é uma pequena garota de aspecto 

Jornalista 

e 

chargista 

EUc TUi 

EUe 1 

TUd 

EUe 3 TUd 

EUe 2 
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dadão 
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frágil, representando, nesse espaço, os alunos que contam com a nota do ENEM 

para o ingresso na universidade. 

O tema abordado na charge 3 faz referência à notícia (Anexo 04). O texto- 

fonte possivelmente circulou no jornal “Estado de Minas”. No entanto, não foi 

possível recuperá-lo nesse suporte. Porém, como se trata de um tema que foi 

bastante divulgado na mídia no ano de 2010, não foi difícil recuperá-lo em outras 

mídias. 

Os poucos recursos verbo-visuais presentes na superfície textual 

(dimensão explícita) só têm seu sentido construído a partir do conhecimento do 

texto-fonte (dimensão implícita). O neologismo “ENEIIIIIIIIIM!”, criado através da 

composição por aglutinação da sigla do Exame Nacional do Ensino Médio ‒ ENEM ‒ 

mais o advérbio NEM, que, na linguagem informal, assume a significação negativa 

do advérbio NÃO, faz uma clara referência à resistência de algumas universidades 

do país ao ENEM como forma de avaliação em seus vestibulares. A expressão 

“ENEIIIIIIIIIM!” é uma marca linguística que representa a finalidade do contrato que 

rege a charge ‒ humor-crítico ‒ e, ao mesmo tempo, uma estratégia de persuasão 

programada (AMOSSY, 2011) que responde à visada da incitação (CHARAUDEAU, 

2010): “fazer fazer”, “fazer sentir”, “fazer crer”,  no ponto de vista do Euc. O 

substantivo “universidade” na placa, informa o espaço no qual circula o discurso de 

repulsa ao exame. 

 

 

4.1.1.3.2.2 Dimensão implícita 

 

 

Ao construir esse neologismo, EUc pressupõe que o TUi tenha 

conhecimento do texto-fonte que gerou essa charge. É essa “conivência discursiva” 

(CHARAUDEAU, 2010) e saberes partilhados, doxa (AMOSSY, 2011), que 

garantirão a construção do sentido à expressão “ENEIIIIIIIIIM!” proposto pela 

instância de produção. A estratégia de captação do auditório (Tui) à adesão do 

ponto de vista do Euc se encontra no diálogo entre o texto verbal “Universidade” e a 

postura do EUe1 de repulsa com as mãos erguidas em direção à aluna que não 
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esboça nenhuma reação. Essa postura do Euc se confirma no espaço interno do 

dizer: o Eue3, o coelhinho e as tartarugas (que funcionam como outra assinatura do 

chargista, um espécie de pseudônimo, uma inserção da opinião do chargista no 

espaço do “dizer”) aparecem com uma pastinha debaixo do braço.  

Ou seja, segundo o ponto de vista que se quer fazer acreditar é que essa 

história de não aceitar a nota do ENEM em determinadas universidades não passa 

de uma atitude sem fundamento, pirraça, ou simplesmente como simbolizadora de 

uma disputa política transposta para a relação entre reitores das universidades e o 

Governo Federal. Enquanto isso, quem perde é o aluno, candidato ao ingresso na 

universidade. 

 

 

4.1.1.3.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

 

 

4.1.1.3.3.1 O ethos, o pathos e o logos 

 

 

Na charge em estudo, percebe-se o cumprimento do contrato 

comunicacional que rege a situação de comunicação charge: posicionar-se crítica e 

humoristicamente diante de um fato anunciado. Os recursos visuais não 

comprometem nenhuma instituição em especial. Porém, a personagem caricata 

representativa de um reitor, EUe1, criada pelo EUc, Oldack Esteves, evidencia o 

Ethos autoritário e, até mesmo, de descrédito, dos representantes das universidades 

que não aceitam o ENEM como substituto da primeira etapa de seus vestibulares, 

ou mesmo como única avaliação. Essa posição é reforçada pela ausência de voz a 

outra personagem no espaço do “dizer”: a aluna que almeja a vaga, reforçando 

discursivamente um Ethos de fragilidade, a parte “mais vulnerável” na história da 

“guerra” entre Governo Federal e universidades. Assim, com o propósito  de “fazer 

crer” em seu ponto de vista sobre a notícia, o Euc suscita emoção no auditório 

(Pathos) dizendo, implicitamente: “Olha, os alunos querem aproveitar a oportunidade 
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de ingresso nas universidades, mas a intransigência de alguns reitores não deixa”. 

Essa narrativa, contada na dimensão implícita e explícita, constrói, discursivamente, 

Ethos e Pathos com força de persuasão na construção da argumentação (Logos).  

 

 

4.1.1.4 Reprodução da charge nº 4  

 

 

4.1.1.4.1 Quadro enunciativo argumentativo da charge nº 4 

 

 

 

 

 

 

Jornalista 

e 

chargista 

EUc TUi TUd 

EUe2 

 

EUe 2 

___ 

EUe1 

 

EUe 2 

___ 

Jornalista 

e 

chargista 
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4.1.1.4.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 

 

 

4.1.1.4.2.1 Dimensão explícita 

 

 

O quadro enunciativo-argumentativo nº 4, assim como nos anteriores, 

representa um desdobramento dos elementos presentes no quadro comunicacional 

nº 1. Na charge, retirada do jornal “Estado de Minas”, Caderno “Opinião”, 

27/11/2012, o sujeito comunicante (EUc), ser do mundo, presente no espaço externo 

discursivo, é o jornalista e chargista, Son Salvador, que constrói, no processo de 

encenação, no espaço interno do “dizer”, diferentes EUs enunciadores. EUe1: um 

pato personificado, que canta uma canção. Já o EUe2 é o enunciador da canção, o 

jingle “Lugar melhor que BH”. O discurso direto assume o conteúdo e a forma desse 

canto pela presença de notas musicais dentro do balão e pelo prolongamento da 

vogal o em: “amoooo” e da vogal a em: “ficaaaar”.   

Durante algum tempo, a música, texto-fonte do discurso direto, “Lugar 

melhor que BH”, composta e cantada por César Menotti e Fabiano em homenagem 

aos 114 anos de Belo Horizonte, foi apresentada pela mídia. Os cantores não 

nasceram em Minas, mas se consideram como se o tivessem sido, porque viveram 

em Ponte Nova até a adolescência e depois se mudaram para a capital. Foi em Belo 

Horizonte que a carreira musical da dupla encontrou o seu espaço e passou a fazer 

sucesso na capital e em outros lugares pelo Brasil. 

O texto verbal em discurso direto (EUe2) que acompanha o EUe1 sugere 

que a personagem personificada cantarola alegremente a música que se tornou um 

hino de amor à capital, Belo Horizonte.  

O espaço em que se encontra o EUe1, um pato, é uma “lagoa”, resultado 

de enchente provocada por intensa chuva que caiu sobre BH. A cena dos caos 

ocasionado pela enchente é enfatizada pela imagem de prédios, no plano de fundo, 

um morador da cidade, usando um guarda-chuva, andando com água até a cintura e 

outro de braços abertos. Além disso, vemos, ainda, no plano visual, um carro 



77 

 

boiando nas águas da enchente, que traz com ela, também, lixo: papéis, latinhas, 

etc. 

O tema abordado na charge 3 faz referência à notícia sobre constantes 

enchentes na capital mineira em períodos chuvosos. Tanto a mídia escrita7 quanto a 

falada noticiaram os transtornos causados à população cada vez que chove em Belo 

Horizonte. Sem falar, é claro, de mortos e desaparecidos. Essa situação é recorrente 

apesar das constantes promessas de melhorias feitas pelo prefeito, Márcio Lacerda, 

para evitar que isso volte a acontecer. 

 

 

4.1.1.4.2.2 Dimensão implícita 

 

 

A partir da aposta comunicativa presente no contrato de comunicação da 

charge, humor-crítico, o EUc, Son Salvador, morador da cidade de Belo Horizonte, 

escolheu dispor os elementos linguísticos na superfície textual, colocando em 

primeiro plano um pato cantando a canção que se tornou um hino a BH. 

Aparentemente seguindo o viés do humor, percebe-se o uso do recurso estilístico da 

ironia, quando se vê, ao fundo, prédio, carros boiando, um homem com guarda-

chuva e outro de braços abertos em meio ao temporal. Esse gesto sugere 

indignação, visto que ele está em uma rua e não numa lagoa. 

A charge foi publicada um dia depois de a capital mineira ter sofrido mais 

uma vez com os resultados da forte chuva que caiu na cidade (Anexo 5). 

 

 

4.1.1.4.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

 

 

4.1.1.4.3.1 O ethos, o pathos e o logos 

                                                           
7 Mais informações disponíveis em <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/11/chuva-deixa-belo-

horizonte-em-alerta-nesta-sexta-feira-26.html> e em <http://www.em.com.br/app/galeria-de-
fotos/2010/11/23/interna_galeriafotos,859/enchente-na-av-cristiano-machado.shtml>. Acesso em: 12/02/2013. 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/11/chuva-deixa-belo-horizonte-em-alerta-nesta-sexta-feira-26.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/11/chuva-deixa-belo-horizonte-em-alerta-nesta-sexta-feira-26.html
http://www.em.com.br/app/galeria-de-fotos/2010/11/23/interna_galeriafotos,859/enchente-na-av-cristiano-machado.shtml
http://www.em.com.br/app/galeria-de-fotos/2010/11/23/interna_galeriafotos,859/enchente-na-av-cristiano-machado.shtml
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As escolhas que o EUc, Son Salvador, morador da cidade de Belo 

Horizonte, fez para a construção do conteúdo temático, enchentes em BH, fazem 

com que a charge nº 4 seja considerada de visada argumentativa (intenção 

argumentativa). Chega-se a essa constatação pelo uso do intertexto, a canção 

“Lugar melhor que BH” que foi recuperada pela instância de produção na construção 

da charge, com sentido diferente do que foi usado. Num primeiro momento, a 

música ressalta os aspectos positivos da cidade, enquanto, num segundo, apresenta 

um dos pontos fracos da cidade, as constantes enchentes nos períodos chuvosos. 

Na construção do gênero, o EUc constrói um Ethos discursivo daquele que critica a 

preocupação das autoridades em vender uma imagem de uma capital que está 

constantemente em obras, mas que não resolve a questão das enchentes. 

O uso de um conjunto de meios discursivos organizados nas dimensões 

explícita e implícita, a ironia presente no recurso visual do pato cantando uma 

canção ufanista, é o ponto chave para a formação do logos argumentativo, a 

apresentação do ponto de vista do locutor, que busca a adesão do auditório, 

moradores da cidade de BH, ao seu ponto de vista: a nossa cidade precisa resolver 

os seus problemas para se tornar, de fato, um lugar melhor de se viver.  

 
 
4.1.2 Análise dos anúncios publicitários 
 
 
4.1.2.1 Reprodução do anúncio nº 1  
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4.1.2.1.1 Quadro enunciativo argumentativo do anúncio nº 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 

 

 

4.1.2.1.2.1 Dimensão explícita 

  

 

O anúncio publicitário em análise foi publicado no jornal Estado de Minas, 

no dia 09/10/11. No dispositivo triangular que organiza o discurso propagandista 

publicitário, estão a instância publicista (o portal UAI, empresa mineira) e a agência 

de publicidade. No outro vértice estão a instância concorrente (o portal UOL, 

empresa paulista) e a instância público (o consumidor de publicidade e do produto).  

Em primeiro plano, está a imagem de um caipira, usando chapéu de 

palha, um matinho na boca, calça pega-frango, segurando um queijo na mão, visão 

estereotipada da maneira de ser e de viver do mineiro pelo paulista, construída pelo 

EUc (agência de publicidade e o portal UAI), encenada pelo EUe2, que se coloca 

delocutivamente, como uma espécie de voz social.O espaço em que a imagem do 

mineiro está lembra um curral (cercas, boi), porém, ao fundo, aparecem prédios, 

lembrando cidade e não campo. 

No plano verbal, o título do anúncio “Um Mineiro segundo um paulista”, 

enunciado pelo EUe1,  “inocenta- o”  da responsabilidade do que será dito logo à 

EUc TUi TUd 
EUe1 

 

EUe 2 

___ 

EUe2 

 

EUe 2 

___ 
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frente. Entra em cena o  EUe2 (um ponto de vista atribuído à concorrente UOL), 

numa repetição do imaginário social discursivo por meio de frases feitas ou 

expressões fixas atribuídas ao modo de ser e de falar do mineiro (estereótipo): “Uma 

metade é caipira e a outra é da roça”; “Come quietinho, quietinho”; “Parece um rato, 

adora queijo”; “um trem”; “Outro trem”; “Mais um trem”. 

No final do anúncio, temos uma referência à instância publicista: “Só 

quem é de Minas sabe realmente como são os mineiros”; “Assine UAI. Cobertura 

dos times mineiros, acesso exclusivo ao melhor conteúdo de Minas na internet e as 

vantagens do Clube do Assinante.”; “Assine UAI a partir de R$0,99 + modem grátis” 

e a informação do telefone para assinaturas. 

   

 

4.1.2.1.2.2 Dimensão implícita  

 

 

A estratégia de captação do auditório-TUi (consumidor) se desenvolve a 

partir do recurso da estereotipia (AMOSSY, 2011; LYSARDO-DIAS, 2007), iniciado a 

partir da frase declarativa afirmativa: “Um mineiro segundo um paulista”. Uma aposta 

presente no contrato comunicacional do “semiengodo”, na crença compartilhada de 

que para os paulistas, mineiros são caipiras (“Uma metade é caipira e a outra é da 

roça”; “Come quietinho, quietinho”). Outros recursos usados na dimensão explícita: a 

imagem estereotipada do mineiro, a comparação (“Parece um rato, adora queijo”), 

modalizadores (segundo) associados à dimensão implícita (interdiscurso, 

pressuposição, implícitos) servem para “fazer-crer” que a instância concorrente 

desconhece o povo mineiro e sua cultura. 

 

 

4.1.2.1.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

 

 

4.1.2.1.3.1 O ethos, o pathos e o logos 
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Essa organização do Logos, associado ao Ethos discursivo construído 

pelo EUc e encenado pelo EUe1, é aquele que vem alertar sobre o EUe2  como 

aquele que não sabe nada sobre mineiros. Isso pode causar certa repulsa em 

relação aos paulistas ou refutação lúdica ao imaginário sociodiscursivo paulista em 

relação ao mineiro e o que eles têm a dizer (Pathos). Cabe agora ao TUi, leitores do 

jornal, participar dessa visão para que se possa conferir a essa organização o seu 

poder de persuasão. 

Dessa forma surge no espaço do dizer mais EUe,  que assume o discurso 

do concorrente, dentro de uma visão estereotipada que o paulista tem a respeito do 

mineiro e da mineira. Percebe-se que a forma como a instância de produção 

escolheu dispor a organização textual busca a adesão do consumidor ao projeto 

comunicativo inscrito no contrato comunicacional da publicidade. O mineiro, então, é 

representado como aquele cuja “metade é caipira e a outra é da roça”, ou seja, não 

há escapatória: mineiro é um caipira genuíno.  

Reforçando esse argumento sobre o jeito de ser de quem nasce em 

Minas, está em primeiro plano um mineiro de calças “pega-frango”8, chapéu de 

palha, matinho no canto da boca, num espaço que representa um curral.  Ao fundo 

desse espaço, estão vários prédios. Através da dimensão implícita, é possível 

recuperar o sentido construído por essa imagem, graças ao que Charaudeau define 

como “filtro construtor de sentido”, que é a crença compartilhada pelos mineiros de 

que os paulistas consideram Belo Horizonte uma roça evoluída. Mais uma estratégia 

de “fazer crer” do EUc diante do TUi de que a concorrente é bastante desinformada. 

As marcas linguísticas são outra estratégia utilizada na visada da 

incitação com o objetivo de “fazer crer” ao TUi que a operadora concorrente não 

sabe nada de mineiro e, por isso mesmo, não pode oferecer o melhor conteúdo. 

Quando ele afirma que mineiro come queijo, não nos parece algo negativo; é até 

saudável. A questão está na comparação entre mineiros e ratos (“Parece rato: adora 

queijo”), uma vez que esse bicho, considerado nojento por seus hábitos, também 

adora queijo.  

Outra característica mineira do falar mineiro, o uso da palavra trem de 

forma repetitiva, é explorada no anúncio no intuito de incitar a instância de recepção, 
                                                           
8
 Expressão usada em Minas para aqueles que, por falta de dinheiro, usam calças menores (mais curtas) que 

seu número. 
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TUi (internautas mineiros), a se convencer de que para os paulistas, além de caipira, 

somos também desprovidos de intelectualidade, pois temos um vocabulário bastante 

restrito, tendo, constantemente,  o hábito de fazer o uso do substantivo “trem” para 

tudo.  

Finalizando essa análise, chamo a atenção para as considerações de 

Marcuschi (2008, p. 167) ao referir-se ao discurso publicitário. Ele afirma que esse 

tipo de discurso opera na subversão. O provedor “Uai” encontrou uma forma de 

reenquadrar o produto oferecido, afastando da forma usual como vem sendo 

apresentado por empresas concorrentes: fala-se apenas do conteúdo puro e 

simplesmente. O provedor UAI e a agência de publicidade, com o recurso da 

estereotipia, procuram dar maior visibilidade ao seu produto diante do enorme “mar 

de ofertas” que circula nesse mercado tão competitivo e exigente. 

 

 

4.1.2.2  Reprodução do anúncio nº 2  
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4.1.2.2.1 Quadro enunciativo argumentativo do anúncio nº 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 

 

 

4.1.2.2.2.1 Dimensão explícita 

  

 

O anúncio publicitário em análise foi publicado no jornal Estado de Minas, 

no dia 08/10/11. Esse anúncio, como o nº 1, desenvolve-se também no dispositivo 

triangular que organiza o discurso propagandista publicitário. Num vértice, está a 

instância publicista, o portal UAI, empresa mineira, e a agência de publicidade. No 

outro, a instância concorrente, o portal UOL, empresa paulista; e, finalmente, a 

instância público, o consumidor de publicidade e do produto oferecido.  

Em primeiro plano, está a imagem de uma caipira, usando chapéu de 

palha, vestido e avental, segurando uma vassoura. Ao lado, um cenário que 

completa a visão doméstica da dona de casa que a mineira representa. A mineira 

também traz um matinho na boca, visão estereotipada da maneira de ser e de viver 

do mineiro pelo paulista, construída pelo EUc (agência de publicidade e o portal 

UAI), encenada pelo EUe2. 

EUc TUi TUd 
EUe1 

 

EUe 2 

___ 

EUe2 

 

EUe 2 

___ 
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No plano verbal, aparece o título do anúncio “Uma mineira segundo um 

paulista”, enunciado pelo EUe1, garantindo que o que vem pela frente foi dito pelo 

EUe2 (um ponto de vista atribuído ao concorrente UOL): “Fala tudo junto e 

misturado. ‘Lidileite, pó pô poquim de pó’”; “Mineira é pra casar. Lava, passa e faz 

pão de queijo”. 

 

 

4.1.2.2.2.2 Dimensão implícita 

 

 

A estratégia de captação do auditório-TUi (consumidor) se desenvolve a 

partir do recurso da estereotipia (AMOSSY, 2011; LYSARDO-DIAS, 2007), iniciado a 

partir da frase declarativa afirmativa: “Uma mineira segundo um paulista”. Uma 

aposta presente no contrato comunicacional do “semiengodo”, na crença 

compartilhada de que, para os paulistas, mineiras, assim como os mineiros, são 

caipiras. 

A partir dessa frase, desenvolve-se a estratégia de captação. 

Primeiramente, isenta a UAI (instância de produção) de ter aquela visão 

estereotipada do mineiro: quem pensa assim do mineiro são os paulistas 

(concorrência). O uso do modalizador “segundo” confere esse caráter discursivo à 

frase. Depois, outros recursos, como estereotipia (imagem do caipira e o falar do 

mineiro, comparação, modalizadores), associados à dimensão implícita 

(interdiscurso, pressuposição, implícitos), surgem para reforçar que a UOL não 

conhece os mineiros. 

Essa organização do Logos, desdobrando-se no Ethos discursivo 

construído pelo EUc e encenado pelo EUe1  daquele que vem alertar sobre o EUe2 

que não sabe nada sobre mineiros, pode causar  certa repulsa em relação aos 

paulista e o que eles têm a dizer (Pathos). Cabe agora ao TUi participar dessa visão 

para que se possa conferir a essa organização o seu poder de persuasão, a adesão 

do auditório. 

Esse anúncio é um desdobramento do anúncio nº 1, porém separado 

estrategicamente: mineiros e mineiras. Trata-se de um evento linguístico 
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interessante utilizado no texto em análise – o não uso do masculino plural para se 

referir em um único anúncio a todos os mineiros. Já há algum tempo, esse recurso 

linguístico não é usado no Brasil para representar o conjunto homem e mulher. Nos 

discursos políticos, por exemplo, candidatos dizem: brasileiro e brasileira, eleitor e 

eleitora e assim por diante.  

No anúncio da UAI, esse recurso também foi usado pela instância de 

produção em seu propósito comunicativo. Com intuito de obter sucesso na finalidade 

persuasiva, nem as mineiras escaparam: elas também são definidas segundo os 

paulistas. A forma como a mineira foi retratada (ver FIG. 04) reacende discussões 

sobre o papel da mulher na sociedade: aquela cujo papel se resume aos afazeres 

domésticos.  

Percebe-se essa questão no anúncio, ao colocarem, também em primeiro 

plano, uma mineira de avental, matinho na boca, rodeada de árvores, uma vaca, 

balde e vassoura, compondo o cenário rural e doméstico. Na mão da mineira, uma 

caixa de leite com dizeres que representam o falar “errado” dos mineiros: “lidileite”. 

Esse falar é também enfatizado no balão em que se lê: “Fala tudo junto e misturado. 

‘Lidileite, pó pô poquim de pó’”. 

Garantindo que a aposta do projeto comunicativo obtenha sucesso e que 

não sobrem dúvidas de que a operadora concorrente não sabe nada sobre mineiros, 

a imagem da mineira foi associada àquela que vive para lavar, passar e fazer pão de 

queijo. Implicitamente, pode-se interpretar que ela se casa para servir “aquele” 

mineiro retratado no outro anúncio, como desprovido de inteligência e bons hábitos. 

A mineira, no anúncio, não é só parecida com o mineiro, mas inferior a ele, pois vive 

para servi-lo. 

Com o objetivo de culminar o seu propósito, a instância de produção 

(TUc) investe na encenação de “fazer crer” na caricatura, na visão estereotipada dos 

mineiros pelos paulistas para se instituir um “fazer sentir” (raiva, indignação) e, por 

fim “fazer fazer” (assinar a UAI e não a UOL), obtendo o seu propósito comunicativo 

na instância de recepção (TUi): persuadir do preconceito do paulista e, ao mesmo 

tempo, desconstruir a crença no estereótipo pela sua crítica ao fiador dessa crença. 

O EUe1 (locutor de mídia) assume a enunciação e lê-se, nos dois 

anúncios, a seguinte frase: “Só quem é de Minas sabe realmente como são os 
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mineiros”. Esse slogan soa como uma conclusão de toda a argumentação 

desenvolvida no corpo do anúncio e que se iniciou a partir da afirmativa: “Um 

mineiro segundo um paulista” (grifo meu). O modalizador, conjunção conformativa 

“segundo”, de alguma forma isenta o EUe1 de ser responsável pelo discurso 

estereotipado sobre mineiros e seus hábitos.  

O preço da assinatura e o modem grátis com certeza encerram essa 

atitude familiar, amiga, compreensiva que a operadora quer que os internautas 

tenham da operadora UAI. 

 

 

4.1.2.2.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

 

 

4.1.2.2.3.1 O ethos, o pathos e o logos 

 

 

Essa organização do Logos, associado ao Ethos discursivo construído 

pelo EUc e encenado pelo EUe1 visa a persuadir o auditório construído pelo 

EUc a partir do recurso da estereotipia. O sucesso da aposta comunicativa está 

no implícito codificado de ambas as instâncias, a de produção e a de recepção 

compartilhem do mesmo saber: a forma como o paulista concebe a forma de ser 

do mineiro. O locutor utilizou de imagens que possam ser assumidas em uma 

doxa (saberes partilhados). 

O EUe1, legitimado para esse fim por se tratar de uma empresa 

mineira (UAI), surge no espaço de encenação como aquele que vem alertar 

sobre o EUe2: “A mineira segundo um paulista”. O modalizador “segundo” traz a 

voz da instância de produção (EUc) no espaço do dizer. O EUe 1 se isenta do 

que vai ser dito depois. Constrói-se, assim, com essa estratégia, um Ethos 

discursivo daquele que conhece o jeito de ser do mineiro e que por isso oferece 

um conteúdo confiável.  Isso pode causar certa repulsa em relação aos 

paulistas ou refutação lúdica ao imaginário sociodiscursivo paulista em relação 
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ao mineiro e o que eles têm a dizer (Pathos). Cabe agora ao TUi, leitores do 

jornal, participar dessa visão para que se possa conferir a essa organização o 

seu poder de persuasão. 

Dessa forma surge no espaço do dizer, mais EUe,  que assume o 

discurso do concorrente, dentro de uma visão estereotipada que o paulista tem 

a respeito  da mineira. Os meios discursivos organizados para suscitar a adesão 

do auditório são apoiados em “provas”. A mineira surge, no plano visual, ves tida 

de avental usando vassoura e balde. O espaço físico retratado remete à zona 

rural. No plano verbal, os argumentos compreendem o uso, novamente, de 

marcas de estereotipia. A mineira só serve para serviços domésticos e para se 

casar. Além disso, fala tudo junto e utiliza “trem” para se referir a quase tudo, 

demonstrando aí empobrecimento vocabular, oriundo, possivelmente de baixa 

escolaridade. 

Numa sociedade, em que o papel da mulher está bem distante disso, 

e a mulher mineira logicamente se inclui aí, a possibilidade de adesão imediata 

à proposta comunicativa do locutor é mais garantida. Novamente chamo a 

atenção para o reenquadramento definido por Marcuschi, (2008, p. 167). Nesse 

caso, o provedor UAI e a agência de publicidade trabalharam com duplo 

estereótipo: o primeiro diz respeito ao “fazer crer” que os paulistas consideram 

os mineiros caipiras sem intelecto; o segundo trabalha com a visão 

estereotipada do papel da mulher na sociedade. Uma forma de atingir a 

instância consumidora de forma mais abrangente. 

 

 

4.1.2.3 Reprodução do anúncio nº 3  
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4.1.2.3.1 Quadro enunciativo argumentativo do anúncio nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUc TUi TUd 
EUe1 

 

EUe 2 

___ 

EUe2 

 

EUe 2 

___ 
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4.1.2.3.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 

 

 

4.1.2.3.2.1 Dimensão explícita 

  

 

O esquema enunciativo do anúncio nº 3 representa um desdobramento 

dos elementos presentes no quadro comunicacional nº 1. O anúncio publicitário 

retirado do jornal Estado de Minas, 21/11/2010, assim como nos anúncios nº 6 e 7, 

desenvolve-se no dispositivo triangular que organiza o discurso propagandista 

publicitário. Num vértice, está a instância publicista, a empresa Odebrecht 

Realizações9 (a agência de publicidade). No outro, empresas concorrentes; e, 

finalmente, a instância público: o consumidor de publicidade. 

O recurso visual da imagem, que representa uma área verde, ocupa todo 

o espaço do anúncio. Trata-se da utilização do recurso linguístico da figura de 

linguagem: a metonímia. Esse recurso permite que a instância de produção trabalhe 

com a ideia de contiguidade, ou seja, a imagem está autorizada a representar um 

todo – “Reserva do Patrimônio Natural”. 

A instância publicista, o EUc (presente no espaço externo da troca 

linguageira), assume, no processo de encenação (no espaço interno do “dizer), 

diferentes EUs enunciadores (EUes). O primeiro a surgir é o EUe1, como se fosse a 

subsidiária, Odebrecht Realizações, que se faz presente através do modalizador 

“nossa” na frase: “Se você acha que este anúncio tem muito área verde, é porque 

não conhece a nossa (grifo meu)  Reserva do Patrimônio Natural”. Escrita de forma 

quase ilegível, o suficiente para ser lido pela instância de recepção, como se EUe1 

não quisesse “interferir” na harmonia de uma natureza preservada. 

Dando continuidade ao processo de encenação, surge o EUe2, locutor de 

mídia, que, utilizando de recurso verbal, exalta os méritos da empresa  que mantém 

                                                           
9
  Em 2004, a OR, sigla da Odebrecht Realizações, foi criada para ser o braço de imóveis do grupo Odebrecht.  

Fechou o ano de 2012 como a empresa mais incorporadora do país. A estratégia da empresa é simples, “mas 

coisa rara no setor: grandes obras entregues no prazo”. Mais informações: <http://exame.abril.com.br/revista-

exame/edicoes/1028/noticias/a-novata-virou-lider.> Acesso em: 20/02/2013. 

 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1028/noticias/a-novata-virou-lider
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1028/noticias/a-novata-virou-lider
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um patrimônio natural preservado: “É com responsabilidade e consciência que a 

Odebrecht Realizações constrói sua história. O Vale dos Cristais possui uma 

Reserva Particular do Patrimônio Natural de 2.480.000 m² preservados. Uma 

iniciativa da Odebrecht em respeito ao meio ambiente e você”. Dessa vez, o texto 

verbal aparece em fonte maior que o texto anterior, porém de forma bem sutil para, 

novamente, permitir que a área verde seja visualizada. 

A marca da empresa, que é o que realmente interessa no propósito 

comunicativo da instância de produção – vender uma marca e os serviços prestados 

por ela –, aparece, logo abaixo, em cor branca bem realçada. 

 

 

4.1.2.3.2.2 Dimensão implícita 

 

 

O recurso da metonímia construído através da linguagem visual tem o seu 

sentido construído, parcialmente, através da linguagem verbal no processo de 

encenação EUe1 e EUe2. A força da imagem para o propósito comunicativo regido 

pelas instruções discursivas e restrições do contrato comunicacional do 

“semiengodo” estão presentes, principalmente, na frase “Se você acha que este 

anúncio tem muito área verde, é porque não conhece a nossa (grifo meu) Reserva 

do Patrimônio Natural”. Em outras palavras, se aqui, no anúncio, o verde toma 

conta, você não viu nada, conheça a nossa reserva e veja como preservamos o 

meio ambiente, apesar de uma das inúmeras atividades exercidas pelo grupo 

Odebrecht ser a de explorar e produzir óleo e campos de gás10. Em outras palavras, 

assim como investimos em subsidiárias de exploração, também o fazemos criando a 

“Odebrecht Realizações” para se ocupar, também, do nosso patrimônio verde. 

 

 

4.1.2.3.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

                                                           
10

 Odebrecht Óleo e Gás S.A. (óleo e gás) – explora e produz óleo e campos de gás, opera 
plataformas e oferece serviços integrados para outras empresas do setor. Mais informação: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Odebrecht>. Acesso em:20/02/2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Odebrecht
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4.1.2.3.3.1 O ethos, o pathos e o logos 

 

 

Nesse anúncio publicitário, o “fazer crer” permitido pelo contrato 

comunicacional do “semiengodo” foi organizado pela instância publicista através de 

estratégias de credibilidade que legitima o EUc a falar sobre preservação ambiental, 

mesmo em se tratando de uma empresa mineradora. Sabe-se que não é possível 

minerar sem causar impactos na natureza. Porém o Eue2 amplia a visão do recurso 

visual metonímico de um belo verde, usando o argumento de dados numéricos: são 

“2.480.000 m² preservados”. Dessa forma, a encenação do EU1, no espaço do dizer, 

tem a sua enunciação validada. Constrói-se, assim, Ethos discursivo capaz de 

persuadir. 

A mesma imagem de uma área verde ocupando todo o espaço do 

anúncio é usada como estratégia de captação, pois chama a atenção do auditório 

(TUi), consumidores de publicidade, ativistas, autoridades ambientais, para uma 

empresa que investe na preservação do meio ambiente, diminuindo, assim, os 

impactos ambientais causados pela mesma empresa. Trata-se de uma estratégia 

que coloca em destaque o pathos, uma vez que busca causar um sentimento na 

instância de recepção, busca fazer acreditar em que está tudo certo com os serviços 

prestados pela empresa. Vê-se aí uma relação de cumplicidade entre o locutor e o 

auditório, porém esse último torna-se também refém de um discurso politicamente 

correto, uma vez que esse trabalho de preservação não é mérito da empresa 

Odebrecht, mas de qualquer empresa mineradora no Brasil. O não cumprimento de 

determinadas responsabilidades ambientais é passível de punição, podendo ter suas 

atividades suspensas.  

Esse conjunto de estratégias discursivas argumentativas evidencia um 

logos argumentativo capaz de comunicar numa troca verbal que envolve agentes 

humanos capazes de se influenciarem, de concordar ou não com a proposta 

comunicativa construída pela instância publicista. Esse “viver junto” evidencia a 

característica do discurso argumentativo dentro da percepção da razoabilidade, 

conforme vemos em Amossy (2011, p. 11-27), a estratégia de captação (pathos) 

usada no anúncio encontra um auditório diversificado constituído de crenças e 
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valores que determinam sua forma de pensar e agir: leitores-ativistas, leitores-

empreendedores, leitores-empresários e assim por diante. 

 

 

4.1.2.4 Reprodução do anúncio nº 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.4.1 Quadro enunciativo argumentativo do anúncio nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUc TUi TUd 
EUe1 

 

EUe 2 

___ 

EUe2 

 

EUe 2 

___ 
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4.1.2.4.2 Análise do ponto de vista da Semiolinguística 

 

 

4.1.2.4.2.1 Dimensão explícita 

 

 

O esquema enunciativo do Quadro 8 representa um desdobramento dos 

elementos presentes no quadro comunicacional nº 1. O anúncio publicitário retirado 

do jornal Estado de Minas, 28/10/2012, assim como nos anúncios nº 5, 6 e 7, 

desenvolve-se no dispositivo triangular que organiza o discurso propagandista 

publicitário. Num vértice, está a instância publicista, a empresa Mendes Júnior e a 

agência de publicidade. No outro, a instância concorrente, empresas que não foram 

classificadas pela Petrobrás11 e, finalmente, a instância público, o consumidor de 

publicidade e aqueles que se interessam pelo serviço oferecido.  

Utilizando-se apenas o recurso verbal, a instância publicista, o EUc 

(presente no espaço externo da troca linguageira), assume, no processo de 

encenação (no espaço interno do “dizer”), diferentes EUs enunciadores (EUes). O 

primeiro, o EUe1, age como se fosse a empresa Mendes Júnior, presente no espaço 

do dizer através do modalizador “nossos” na frase: “Vamos levar nossos (grifo meu) 

pilares para o pré-sal”  

O recurso visual da cor vermelha e da fonte maior que o restante dos 

textos em linguagem verbal destaca frases nominais como: “CAPACIDADE 

TRANSFORMADORA. RIGOR TÉCNICO. SOLUÇÕES DE EXCELÊNCIA.”. Ao fim 

de cada frase caberiam vírgulas. Porém, organizadas dessa forma, o EUc na 

instância publicista “pontua” a voz do EUe1 que indica o que levou a empresa 

Mendes Júnior a vencer a concorrência com outras empresas no mercado.  

  

 

4.1.2.4.2.2 Dimensão implícita 

                                                           
11

 Os estaleiros Keppel Fels (RJ) e Jurong (ES) e o consórcio Mendes Júnior/OSX (RJ) foram 
classificados na concorrência da Petrobras para a integração dos oito FPSOs replicantes que serão 
instalados nos campos de Lula e Sapinhoná, no pré-sal da Bacia de Santos. Cada empresa levou a 
integração de duas unidades, com a possibilidade de um terceiro FPSO.****“ Disponível em: 
http://laksantana.com/laksantana/inepar/322-conquista-de-alguns-modulos. Acesso em: 17/02/2012. 

http://laksantana.com/laksantana/inepar/322-conquista-de-alguns-modulos
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A ambiguidade presente no substantivo “pilares”, na frase “VAMOS 

LEVAR NOSSOS PILARES PARA O PRÉ-SAL.”, tem seu primeiro sentido 

construído pelas frases: “CAPACIDADE TRANSFORMADORA. RIGOR TÉCNICO. 

SOLUÇÕES DE EXCELÊNCIA.” e “Com sua trajetória de 60 anos e pioneirismo 

nesse mercado [...]”. Já o segundo sentido do substantivo “pilares” está na frase: “A 

MENDES JÚNIOR faz parte da INTEGRA OFFSHORE, empresa que vai atuar na 

construção das plataformas P67 e P70 para extrair petróleo do pré-sal”. 

Nesse anúncio ocorre um fenômeno diferente do que foi observado nas 

análises anteriores (Charges: FIG. 1, 2, 3 e 4 e Anúncios: FIG. 5, 6 e 7). Os recursos 

linguísticos que constroem o sentido da estratégia de persuasão da instância de 

produção, a ambiguidade, estão na superfície textual e não em intertextos, 

possivelmente, garantindo um filtro condutor de sentido mais rápido e eficaz para 

unir os dois vértices que organizam o discurso publicitário: de um lado a empresa, 

de outro leitores-empresários que interessem pelos serviços prestados pela 

empresa. 

 

 

4.1.2.4.3 Análise do ponto de vista da argumentação no discurso: os meios de 

persuasão 

 

 

4.1.2.4.3.1 O ethos, o pathos e o logos 

 

 

A partir do contrato comunicacional que rege o anúncio publicitário, 

“semiengodo”, a instância publicista organizou estratégias discursivas para legitimar  

o EUc  em seu propósito comunicativo. A empresa Mendes Júnior está em 

condições de tomar a palavra através do EUe2, porque está há 60 anos no mercado 

apresentando um trabalho pioneiro, a legitimidade dada à instância de produção, 

somada a outra escolha discursiva. Frases como “CAPACIDADE 

TRANSFORMADORA. RIGOR TÉCNICO. SOLUÇÕES DE EXCELÊNCIA” e 

“VAMOS LEVAR NOSSOS PILARES PARA O PRÉ-SAL”, usadas para conseguir 
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credibilidade, constituirão a construção de um Ethos discursivo com força de 

persuasão. 

O termo ambíguo “pilares” funciona como um “somatório” de tudo o que 

foi dito: o primeiro sentido, o denotativo, refere-se à matéria-prima para construção 

das “plataformas P67 e P70” que serão necessárias para a retirada de petróleo na 

camada de pré-sal12 e, o sentido conotativo, “pilares” assume a significação de 

competência, rigor técnico, excelência nos serviços prestados. Esses possíveis 

sentidos gerados pela ambiguidade podem suscitar, no auditório, um sentimento de 

que a extração de petróleo na camada de pré-sal está mais perto de acontecer do 

que a população imagina13, pois contará com a eficiência dos serviços prestados 

pela Mendes Júnior. Trata-se de estratégia de captação que coloca em evidência o 

Pathos. 

Esse conjunto de estratégias discursivas argumentativas evidencia um 

logos argumentativo capaz de comunicar numa troca verbal que envolve agentes 

humanos capazes de se influenciarem, de concordar ou não com a proposta 

comunicativa construída pela instância publicista. Disso depende o sucesso do 

empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Camada de petróleo localizada em grandes profundidades oceânicas. Para os governantes do Brasil, em 2007, 

época da descoberta da camada, a exploração do pré-sal poderia  tornar o Brasil exportador de petróleo . Mais 
informações: <http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/camada-pre-sal-474623.shtml>. Acesso 
em: 19/02/2013. 
 
13

 Lembrando que o anúncio foi divulgado pelo jornal em 2012. Hoje, 2013, já temos petróleo retirado da camada 
do pré-sal. 

http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/camada-pre-sal-474623.shtml
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CAPÍTULO 5 ‒ PROCEDIMENTO DE ENSINO SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

E TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DO GÊNERO 

 

 

Por questão de espaço, apresentarei um quadro resumo com os 

títulos de cada oficina da SD de charge e anúncio publicitário. 

A SD para o gênero charge foi aplicada no final do 1º semestre do ano 

de 2011, nas turmas de sétimos anos. O critério de seleção dos alunos foi o 

resultado obtido nas provas bimestrais aplicadas na escola em que avaliaram a 

proficiência leitora desses alunos. Como o resultado foi abaixo da média 

esperada (30 pontos), consideramos o público-alvo interessante para testarmos 

a eficácia do procedimento de ensino aqui adotado. 

Eis os quadros-resumo: 
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5.1 Proposta de transposição didática para a charge 

 
 
Quadro 7 - Títulos e elementos do “Modelo didático do gênero” utilizados na sequência didática da 
charge 

 

ESCOLA MUNICIPAL “TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA” 

ELABORADA POR: Maria de Lourdes Nolasco Cardoso 

TURMAS: sétimos anos 

GÊNERO: charge 

OBJETIVOS:  

. Avaliar a eficácia do procedimento sequência didática como eixo de ensino para formação de 

leitores críticos e proficientes; 

. Construir conhecimentos necessários para uma leitura proficiente do gênero charge. 

CONTEÚDOS: 

. linguagem visual e linguagem verbal; 

. linguagem informal e linguagem padrão; 

. humor e comicidade; 

. pontuação; 

. intertextualidade; 

. compreensão leitora. 

 

TEMPO ESTIMADO: 10 aulas 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

. papel; 

 . caneta, lápis de cor, caneta hidrocor; 

 . charges e notícias dos jornais “Super Notícias” e “Estado 

de Minas”. 

1ª Oficina: Apresentação da Situação de Comunicação Por 

que ler charges? 

2ª Oficina: 1º contato com o gênero, 1ª leitura 

(Momento importante para o professor organizar os módulos) 

3ª Oficina: “Alimentando a charge” (intertexto - a notícia) 4ª Oficina: Lista de constatações da 2ª e 3ª oficinas a ser 

registrada pelos alunos. 

5ª Oficina: “A cara da charge” (o desenho caricato) 6ª Oficina: “Um pingo é letra” (dimensão implícita e 

dimensão explícita - escolhas linguísticas e o efeito de 

sentido) 

7ª Oficina: “Capitalização coletiva do gênero charge” 

(Situação de comunicação, conteúdos temáticos, 

organização do plano textual, escolhas linguísticas...) e 

“Complementação da aquisição” (informações adicionais e 

pertinentes a serem dadas pelo professor) 

8ª Oficina: Leitura final de outra charge (avaliação da 

proficiência leitora) 

Fonte: CARDOSO, 2010. 
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5.2 Proposta de transposição didática para o anúncio  

 
 
Quadro 8 - Títulos e elementos do “Modelo didático do gênero” utilizados na sequência didática de 
anúncio publicitário 

 

Fonte: CARDOSO, 2010. 

ESCOLA MUNICIPAL “TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA” 

ELABORADA POR: Maria de Lourdes Nolasco Cardoso 

TURMAS: sétimos anos                                                                                                         GÊNERO: anúncio publicitário  

OBJETIVOS:  

. construir conhecimentos necessários para uma leitura proficiente  do gênero anúncio publicitário. 

 

CONTEÚDOS: 

. linguagem visual e linguagem verbal; 

. linguagem informal e linguagem padrão; 

. argumentação; 

. adequação vocabular; 

. pontuação; 

. intertextualidade; 

. compreensão leitora. 

 

TEMPO ESTIMADO: 08 aulas 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

 . anúncios publicitários do jornal “Estado de Minas” e  outros que 

circulam no entorno da escola 

1ª OFICINA:  

Apresentação da Situação de Comunicação  

Por que ler o gênero? 

2ª OFICINA:  

Descobrindo o anúncio 

Ler diferentes anúncios e observar sua forma de composição. 

3ª OFICINA: 

 Organizar uma lista de constatações. 

(O que não for observado pelo aluno, deverá o professor 

direcionar esse olhar.) 

4ª OFICINA:  

“O  triângulo da publicidade” 

. Alguma vez, em sua vida, tentou vender alguma coisa ou uma 

ideia? 

Como foi essa experiência? O que deu certo? O que deu errado? 

Por quê? 

. Observar o processo enunciativo-argumentativo:  

Quem fala? Para quem fala? Por que fala? Como fala?  

Reunidos em grupo, reler os anúncios, informando qual deles 

chamou mais a atenção e por quê. 

5ª OFICINA:  

 Registro na lista de constatações da “4ª oficina” 

6ª OFICINA: 

“Em terra de cego, quem tem um olho é rei?” 

Dimensão implícita e dimensão explícita: as escolhas linguísticas 

e o efeito de sentido. 

7ª OFICINA:  

“Capitalização coletiva do gênero anúncio” - Situação de 

comunicação, conteúdos temáticos, organização do 

plano textual, escolhas linguísticas para persuasão etc.  

Registro na lista de constatações da aquisição (novas 

descobertas dos alunos e informações adicionais e 

pertinentes a serem dadas pelo professor) 

8ª OFICINA: 

 Leitura final de um anúncio (avaliação da proficiência leitora) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa abordou, primeiramente, a análise discursiva de 

gêneros que circulam na mídia impressa, com destaque para charge e anúncio 

publicitário. Num segundo momento, propôs-se a transposição didática dessa 

análise para o ensino de língua materna através do procedimento de ensino 

sequência didática. 

A escolha dessa temática se orientou a partir de questionamentos sobre 

como proceder a uma análise de gêneros discursivos encenados na mídia impressa, 

em especial, em jornais impressos de maior circulação em Minas Gerais. Tendo isso 

em vista, buscou-se avaliar quais seriam as estratégias a serem criadas para que 

esses gêneros fossem ensinados em sala de aula, objetivando, dessa maneira, a 

formação de leitores proficientes: aqueles capazes de ler e construir sentido ao que 

leem. 

Por esse motivo, despontaram como objetivos específicos: i) examinar os 

diversos contratos comunicacionais de práticas discursivas da mídia impressa, em 

especial o anúncio publicitário e a charge; ii) investigar as bases da concepção de 

leitura interacional (dialógica) da língua, bem como a concepção sociopragmático-

cognitiva; iii) estudar autores que refletem sobre as estratégias de compreensão 

leitora,  pondo em foco o leitor e seus conhecimentos em interação com o autor e o 

texto para construção de sentido; iv) estudar as estratégias discursivas presentes 

nos gêneros midiáticos impressos, charge e anúncio publicitário, levando em conta 

sua construção histórica, composição, função social e marcas linguísticas, tendo em 

vista a utilização desse estudo, em sala de aula, para a construção de sequência 

didática para o trabalho com tais gêneros textuais; v) aprofundar os estudos do 

procedimento pedagógico das sequências didáticas,  proposto por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly para o ensino de gêneros. 

Como embasamento teórico, consideraram-se, principalmente, os 

aspectos contratuais do gênero, os sujeitos envolvidos no processo de interação 

verbal, o processo duplo de semiotização e as dimensões da linguagem, bem como 
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estratégias de credibilidade, legitimidade e captação, conceitos da Teoria 

Semiolinguística de Charaudeau (2010).  

Para aprofundar os estudos de estratégias organizadas pelo locutor na 

produção dos gêneros aqui analisados, bem como dos meios discursivos que são 

mobilizados através dessas estratégias para conseguir adesão do auditório, 

recorreu-se aos estudos sobre Argumentação no discurso (AMOSSY, 2011). Esse 

conhecimento foi fundamental para analisar os gêneros que compõem o corpus por 

possuírem em sua composição estratégias de persuasão programada (AMOSSY, 

2011, p. 131), visada argumentativa (PERELMAN, apud AMOSSY, 2011, p. 19), 

como é o caso do anúncio publicitário, assim como a dimensão argumentativa 

(AMOSSY, 2011), o que se aplica à charge.   

Todos esses aportes teórico-metodológicos foram condensados em uma 

“Planilha para levantamento de dados da charge e do anúncio publicitário” (Quadro 

4) para orientar, de forma mais eficiente, a análise discursiva desses gêneros que 

circulam na mídia impressa e que são relevantes como representação da linguagem 

em funcionamento, sócio-historicamente constituída. 

Na planilha em questão, focalizaram-se características formais, 

semânticas e textuais importantes, presentes nas dimensões explícita e implícita dos 

gêneros estudados, tais como recursos verbais – discurso citado (direto, paráfrases, 

paródias...), pontuação, redução vocabular, metonímia, metáforas, modalizadores, 

escolhas lexicais, morfossintaxe, organização enunciativa (pronomes pessoais), 

descritiva, narrativa, clichês, ditados, jargões, etc., – e recursos visuais: cor, fonte, 

desenho, caricatura, foto, etc. 

Primeiramente, esses elementos foram analisados, considerando-se as 

condições de produção do discurso: a instância de produção e contrato 

comunicacional (dados situacionais de ação e influência) que implicam em observar 

as finalidades (visadas), identidade (estatutos sociais dos parceiros envolvidos na 

troca), conteúdo proposicional ou temático, canal ou meio de comunicação, ethos 

prévio e conjuntura sócio-histórica de circulação do discurso.  

No caso do gênero anúncio, foi possível desmitificar a crença de sua 

natureza manipulatória. Seguindo a orientação teórico-metodológica do discurso 

propagandista (CHARAUDEAU, 2010), percebe-se que as estratégias elaboradas 
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pela instância publicista (provedor UAI , Mendes Júnior e Odebrecht Organizações) 

atendem às exigências do contrato do “semiengodo”. Ou seja, O EUc e TUi, seres 

de carne e osso, agentes sociais, envolvidos na troca verbal conhecem os termos do 

contrato. É uma relação de troca em que a instância publicista joga com 

possibilidades de apresentar as qualidades de seu produto ou ocultar possíveis 

pontos fracos. Nesse jogo, a instância consumidor assume um papel de cúmplice 

desse processo, pois, a despeito de qualquer coisa, centra sua atenção nas 

qualidades do produto que tanto lhe interessa. Porém, essa instância pode se tornar 

refém, a partir do momento em que só consegue visualizar a carência que aquele 

produto venha a preencher em sua vida.  

Essas instâncias, então, recorreram às possibilidades que há no “espaço 

de manobra” em função de criar legitimidade (o porquê de tomar a fala naquele 

momento?), de credibilidade (de que forma aquilo que eu estou dizendo pode se 

tornar crível aos olhos do interlocutor?), de captação (por que se deve consumir 

esse produto e não o da concorrência?). Se são possibilidades que lá estão e que 

são de conhecimento de ambas as instâncias, não há manipulação. 

Vejamos, por exemplo, o anúncio do provedor UAI, a aposta para o 

sucesso do empreendimento foi realizada a partir da construção do auditório sob o 

viés da estereotipia. É uma forma de “abreviar” o caminho para a construção de 

sentido proposto (AMOSSY, 2011; LYSARDO-DIAS, 2008). O locutor utilizou a 

imagem do mineiro associado à imagem de um caipira porque crê que ela pode ser 

valorizada e assumida em uma doxa, a um esquema coletivo já cristalizado de que, 

culturalmente, o mineiro é visto como inferior ao paulista seja pelo modo de falar, 

pelos hábitos, por pertencer a um estado que não possui grandes metrópoles etc. 

São estratégias de captação que tornarão o auditório suscetível de aderir de 

imediato à proposta comunicativa, ou seja, a trocar a assinatura da concorrente 

UOL, paulista, pela UAI, mineira, tendo, assim, informações mais seguras e 

imparciais.  

A instância publicista – agência de publicidade e o provedor UAI – usou e 

abusou da técnica da subversão para chamar a atenção sobre seu produto, 

reenquadrou-o para torná-lo mais visível aos olhos do consumidor (MARCUSCHI, 

2008, p. 167) através de imagens e textos estereotipados. Uma “brincadeira” com a 
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própria imagem (a empresa UAI é mineira), criando um ethos discursivo daquele que 

tira proveito daquilo que dizem, negativamente, dele. Algo como: “Dizem que somos 

inferiores, imagine se não o fôssemos?” 

Os anúncios das empresas Odebrecht Organizações e Mendes Júnior, 

como disse anteriormente, apostaram nas estratégias de legitimidade, credibilidade 

e captação. Aproveitando a posição que estão ocupando na economia de mercado 

diante de assuntos tão importantes para a sociedade: a primeira, preservação 

ambiental associada a desenvolvimento sustentável, e a segunda, a exploração da 

camada de pré-sal, trouxeram mais visibilidade às empresas em questão. 

Voltando ao conteúdo, possivelmente, manipulatório de gêneros, como 

anúncio publicitário, percebe-se o quanto é importante trabalhar esse gênero em 

sala de aula. É um importante instrumento para o ensino de língua portuguesa, 

enquanto língua materna, no que diz respeito a formar um leitor capaz de construir 

conhecimentos que lhe norteará nas leituras que terão de fazer em sua vida.  

A análise das charges, a partir de pressupostos teóricos metodológicos da 

Teoria Semiolinguística e dos Estudos da argumentação, foi reveladora. Descobriu-

se, por exemplo, que o gênero em questão possui dimensão argumentativa, ou seja, 

pela sua finalidade e pelas escolhas que são feitas discursivamente pode levar a um 

pensamento crítico e a uma tomada de posição em relação ao conteúdo 

proposicional abordado. O gênero traz, em sua forma de composição, estratégias 

que atendem a diferentes contratos comunicacionais.  

No conjunto de charges analisadas, predominou o contrato do humor-

crítico: “fazer-rir”, “fazer sentir”, “fazer pensar”, “fazer posicionar”, etc. A partir das 

orientações discursivas que decorrem desse contrato, o chargista (EUc), atento às 

restrições presentes no espaço do dizer – restrições essas de caráter social, político, 

econômico etc. –, direciona o olhar TUi  para o texto-fonte que “alimentou” a charge. 

Uma notícia sobre o apagão que atingiu várias regiões do país em 2009, por 

exemplo, foi recuperada na Charge 2 proporcionando um pensar junto: instância de 

produção e instância de recepção, sobre problema recorrente e inadmissível – falta 

de energia elétrica num século em que os avanços tecnológicos são inquestionáveis. 

Aliás, essa é uma importante característica da charge: é temporal, focaliza temáticas 
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que, direta ou indiretamente, decorrem de ações políticas e que são de interesse 

para sociedade.   

Segundo Charraudeau, esse implícito codificado garante um possível 

interpretativo projetado pela instância de produção. Em Amossy, a construção do 

auditório, através de saberes partilhados (doxa), senso comum, crenças, é uma 

possibilidade maior de se conseguir adesão, uma vez que o auditório se identificará 

mais facilmente. 

Para a transposição do resultado das análises para o ensino da língua 

portuguesa, como língua materna, trouxeram-se as propostas de SD de Schneuwly, 

Novérraz e Dolz (2004) e o “Modelo didático do gênero”. Esse último aparece como 

uma ferramenta que filtrará o que pode ser ensinado em aula, ou seja, nem todo o 

resultado das análises será aplicado em sala de aula. Afinal, estamos falando de 

alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º, com idade entre 11 e 15 anos, que ainda 

não possuem maturidade intelectual para compreender toda essa riqueza discursiva 

que os gêneros em estudo nesta pesquisa possuem. A esse público-alvo, cabe 

“peneirar”, como propõe o “modelo didático”, o que vai favorecer a formação de um 

leitor menos “ingênuo” diante de um texto.  

Esse procedimento didático não é algo novo, nem mesmo concretizá-lo 

através de sequência didática é igualmente inédito. Não seria essa “a descoberta” 

desta pesquisa. A aposta aqui está na utilização dos gêneros da mídia impressa, 

charge e anúncio, e não uma crônica ou uma notícia, por exemplo, para a formação 

de leitores com competência para ler e atribuir sentido ao que leem. A ênfase 

nesses dois gêneros se justifica porque a charge trabalha com assuntos “quentes” 

de interesse do leitor, e o anúncio publicitário é bastante presente no dia a dia, 

ambos são lidos voluntária ou involuntariamente pelos leitores do ensino 

fundamental.  

Além disso, os dois gêneros conjugam a linguagem verbal e visual de tal 

forma que, para compreender o diálogo que estabelecem, é preciso aprender a ler o 

que a dimensão implícita traz para construir sentido no que está presente 

explicitamente na superfície textual. As análises realizadas em quatro charges e 

quatro anúncios demonstraram que, de fato, esses textos possuem uma riqueza 

discursiva em sua materialidade linguística, tanto pelas escolhas linguísticas feitas, 
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explícita ou implicitamente, para trazer, em um pequeno espaço, todo um projeto 

comunicativo, quanto pela possibilidade de formação do leitor critico e competente. 

Sendo, assim, constituem-se importantes instrumentos para o ensino da língua 

materna com entrada pelos gêneros textuais.  

Quando se afirmou acima que a novidade desta pesquisa não seria o 

procedimento de ensino, sequência didática, chama-se a atenção para o que de fato 

vem-se propor: a elaboração de estratégia de compreensão leitora, objetivando a 

formação de leitor proficiente e não de escritor competente, como normalmente esse 

procedimento tem sido aplicado nas escolas. Nesse caso, os módulos e o produto 

final contemplarão a leitura proficiente e não a produção dos gêneros em estudo. 

Outra questão importante percebida durante esta pesquisa, tanto na 

análise quanto na transposição didática, tem a ver com o que alerta Bueno (2011, p. 

64): o gênero precisa ser trabalhado em seu suporte de origem. Quando o tiramos 

de lá e o levamos para a sala de aula, eliminamos informações importantes que 

contribuem para a construção de sentido do texto, pois fazem parte de sua produção 

o jornal que publicou o gênero, o caderno em que o texto se encontra, o espaço que 

ocupa na página, a diagramação, a data da publicação, a presença do texto-fonte ou 

não, endereço eletrônico do chargista para comunicação, entre outros. 

Além de tudo isso, a pesquisa nos mostra, também, que essa tarefa 

exigirá do professor-mediador uma análise discursiva prévia do gênero escolhido, ou 

seja, compreender cada gênero a ser trabalhado em sua forma de produção 

(composição): contrato comunicacional, marcas linguísticas, intertextos, função 

social e circulação, dentre outros aspectos, para, posteriormente, propor modelos 

teórico-didáticos. Se não houver esse estudo prévio, pode-se correr o risco de 

propor uma leitura superficial como comumente ocorre em alguns livros didáticos. 

Dessa forma, o aprendiz não construirá competência para ler e atribuir sentido a 

essa leitura. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/infograficos/rede-escandalos/perfil/jorge-

lorenzetti.shtml>. Acesso em: 12/fev./2012. 
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Anexo 2 

 

 

 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2509200602.htm>. Acesso 

em: 13/fev./2013. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2509200602.htm


110 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <www.noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/11/10/ult5772u6033.jhtm>. 

Acesso em: 31.mar.2012 

 

 

PANE EM ITAIPU CAUSA APAGÃO EM NOVE ESTADOS; MINISTRO CULPA 

TEMPORAL 

Do UOL Notícias* 
Em São Paulo 

Atualizado às 02h43 de 11/11 

Um blecaute atingiu várias cidades das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil por volta 
das 22h desta terça-feira (10). O apagão que atingiu ao menos nove Estados foi causado por uma pane 
na usina hidrelétrica de Itaipu, segundo o Ministério de Minas e Energia.  
 
O ministro Edison Lobão, que concedeu entrevista em Brasília, confirmou que foram afetadas cidades em 
São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Porém, 
houve falta de energia também no Mato Grosso e Pernambuco. O Paraguai, que faz fronteira com o 
Brasil, igualmente teve problemas de abastecimento. Por volta das 2h20 o abastecimento foi cortado em 
Maceió (AL), mas ainda não há informações se o corte tem relação com o apagão no resto do país. 
 
Lobão disse que é possível que um temporal tenha provocado o desligamento da usina. "Questões 
atmosféricas, tempestades de grande intensidade, podem ter contribuído para desligar a linhas de Itaipu. 
Por consequência, pelo regime interligado, outras linhas saem de funcionamento", disse o ministro.  
 
Em nota divulgada em seu site, porém, a Itaipu Binacional afirma que o apagão não teve origem na usina. 
"A causa do blecaute não teve origem na usina de Itaipu. A hipótese mais provável é que tenha havido 
algum acidente que afetou um ou mais pontos do sistema de transmissão, inclusive o de Furnas, 
responsável por levar a energia de Itaipu para o Sul e Sudeste, acidente este que provocou outros, 
fenômeno que se costuma chamar de efeito dominó", diz a nota. 

Lobão disse ainda que o abastecimento deve ser normalizado nesta madrugada, mas que a causa real do 
problema só será conhecida durante a quarta-feira. "Nossa preocupação agora é restabelecer a energia. 
Não é encontrar a razão do corte, que deve ter sido por fatores atmosféricos. Não tem nada a ver com o 
apagão de 2001", afirmou o ministro. 
 
O presidente da hidrelétrica Itaipu Binacional, Jorge Samek, afirmou em entrevista coletiva em Brasília 
que houve avarias em uma ou duas linhas da usina. "Estamos atuando com todas as unidades geradoras 
trabalhando em vazio. Não tem nenhum problema na energia. Do ponto de vista de geração não ocorreu 
problema. São cinco linhas que unem Itaipu ao grande centro, cujas linhas vão para São Paulo, neste 
processo deve ter ocorrido um grande vendaval, que fez com que uma ou duas linhas tivessem avarias", 
disse Samek.  

"Há um sistema que faz com que as máquinas parem de transmitir energia. Neste momento (pouco antes 
da meia-noite), dois trechos já estão recuperados, e ainda falta recuperar um terceiro. Em 30 minutos 
devemos ter uma posição melhor para isolar a linha que teve avaria e assim voltar as outras linhas para a 
geração de energia", completou. 
 
Samek mostrou que não havia precisão sobre o tamanho do problema. "Torço para que sejam no máximo 
duas linhas [com problema]. Quando uma delas tem avaria, desliga-se o sistema para que a gente possa 
recompor isso. Tivemos um temporal enorme aqui em Foz do Iguaçu, árvores foram arrancadas, mas 
ainda não tenho a exatidão de onde ocorreu o problema", afirmou. 
 
Segundo a ONS (Operador Nacional do Sistema), foram perdidos 17 mil MW de potência, o que equivale 
à potência geral do Estado de São Paulo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

aulo, várias regiões registraram falta de energia elétrica. Relatos de moradores apontaram falta de luz na capital, no 

http://www.noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/11/10/ult5772u6033.jhtm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/11/11/ult5772u6039.jhtm
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Anexo 4 

 

 

Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1086515-5604,00-
UFRGS+REJEITA+SUBSTITUICAO+DO+VESTIBULAR+POR+NOVO+ENEM+EM.h
tml>. Acesso: 17/set./2012. 
 

 

 

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1086515-5604,00-UFRGS+REJEITA+SUBSTITUICAO+DO+VESTIBULAR+POR+NOVO+ENEM+EM.html
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1086515-5604,00-UFRGS+REJEITA+SUBSTITUICAO+DO+VESTIBULAR+POR+NOVO+ENEM+EM.html
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1086515-5604,00-UFRGS+REJEITA+SUBSTITUICAO+DO+VESTIBULAR+POR+NOVO+ENEM+EM.html
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Anexo 5 
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Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/03/familias-afetadas-por-enchente-em-
bh-vao-receber-de-r-500-r-2-mil.html. Acesso: 23/04/2013 

 

  

 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/03/familias-afetadas-por-enchente-em-bh-vao-receber-de-r-500-r-2-mil.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2011/03/familias-afetadas-por-enchente-em-bh-vao-receber-de-r-500-r-2-mil.html

