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RESUMO 
 

No mundo da pós-modernidade, as cidades tornaram-se um labirinto de imagens; uma 

verdadeira paisagem de cartazes organiza nossa realidade e invade os edifícios onde o 

trabalho foi encerrado, cobrindo os universos fechados do cotidiano. Essa linguagem utópica 

ganha novas cores à medida em que passa dos cartazes publicitários às inscrições 

contestadoras, unificando o discurso do desejo ao  da realidade. Neste contexto, se insere 

nossa pesquisa, pretendendo levar uma proposta de uma leitura reflexiva dos anúncios 

publicitários e contra-publicitários impressos, brasileiros e franceses, com predominância do 

contradiscurso nas contra-publicidades estudadas à luz da Análise do Discurso Francesa e do 

Intercultural para a sala de aula de Línguas, no nosso caso, em particular, FLE. A referida 

proposta é denominada “O Discurso (Anti) Tabagista em Peças Publicitárias Impressas: Uma 

Perspectiva Discursivo-Intercultural para o Ensino de FLE”. Um dos objetivos principais 

dessa perspectiva de aprendizagem de uma língua estrangeira, consiste na intenção de 

desvelar as ideologias subjacentes a estes textos e levar o aluno a questionar sobre todos os 

outros gêneros textuais e discursivos que estão em sua volta no seu cotidiano, a fim de 

contribuir para a formação do seu senso crítico, enquanto cidadão e futuro profissional de 

Letras para que, a partir daí, ele possa vir a ter uma participação efetiva na sociedade da qual 

ele é força integrante. Neste sentido um corpus foi constituído e parte dele foi analisada à luz 

das teorias mencionadas, bem como atividades foram elaboradas, tendo como público alvo 

alunos de graduação em Letras, habilitação francês, dos estágios  quatro, cinco, seis e sete, 

podendo também oportunamente, ser utilizadas por professores de francês que se interessem 

por este tema e este objeto de estudo. A referida pesquisa conseguiu responder às suas 

questões de pesquisa, atingindo os seus objetivos. 

 

 

Palavras-chave: Antitabagista. Contradiscurso. Ideologia. Intercultural. Leitura reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 
 

Dans le monde de la postmodernité les villes sont devenues un labyrinthe d’images ; un 

véritable paysage d’affiches publicitaires organise notre réalité et envahit les immeubles où le 

travail est déjà fini, recouvrant les univers fermés du quotidien. Ce langage utopique gagne 

des nouvelles couleurs au moment où ils se transforment, d’affiches publicitaires en 

inscriptions contestataires, unifiant le discours du désir à des réalités. Nous plaçons notre 

recherche dans ce contexte, ayant l’intention de proposer une lecture réflexive des annonces 

publicitaires et contre-publicitaires imprimées, brésiliennes et françaises, où le contre-discours 

est mis en relief dans les contre-publicités étudiées à la lumière de l’Analyse du Discours 

Française et de l’Interculturel, ciblant la classe de langues, dans notre cas, en particulier, le 

FLE. Cette proposition s’intitule « Le discours (Anti) tabagisme inséré dans des documents  

publicitaires imprimés : une perspective discursive-interculturelle pour l’enseignement du 

FLE ». L’un de nos objectifs principaux, ancrés dans cette perspective d’apprentissage d’une 

langue étrangère, s’avère être dévoiler les idéologies sous-jacentes à ces textes et amener les 

apprenants à se poser des questions à propos d’autres genres textuels et discursifs qui font 

partie de leur quotidien, afin de contribuer à la formation du sens critique chez ceux-là, en tant 

que citoyens et futurs professionnels de Lettres pour que, à partir de cette prise de conscience, 

ils puissent avoir une participation effective au sein de la société dans laquelle ils constituent 

le substrat d’une force d’intégration. Dans ce sens un corpus a été constitué dont une partie a 

été analysé à la lumière des théories mentionnées ; des activités ont aussi été proposées ayant 

comme public cible des étudiants de Lettres, mention FLE, niveaux cinq, six et sept, activités 

mises à disposition et pouvant être éventuellement employées par des enseignants qui 

s’intéressent à ce thème et à cet objet d’études. Nous pouvons affirmer que ce travail a 

répondu à nos questions de recherche et que le chercheur a ainsi atteint ses objectifs. 

 

Mots clé : Anti-tabagisme. Contre-discours. Idéologie. Interculturel. Lecture réflexive. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nosso problema de pesquisa advém do caráter constitutivo do contradiscurso da 

publicidade antitabagista impressa em língua francesa e portuguesa. Esse tipo de publicidade 

configura-se pelo atravessamento da ordem do discurso saudavelmente correto que aponta 

insidiosamente para os sentidos contrários da publicidade promotora de consumo de cigarro 

(beleza, charme, sedução prestígio, elegância, força, poder, virilidade), bem como destaca os 

sentidos controversos e indesejáveis (degeneração de órgãos, desfiguração da aparência, má 

qualidade de vida, debilidade física, dependência, envelhecimento precoce entre outros) para 

os usuários, independentemente de serem ativos ou passivos e de suas faixas etárias. 

Estruturado a partir de um diálogo interdiscursivo contido nas publicidades, de veiculação 

atualmente proibidas, a contra-publicidade procura desqualificar os (e)feitos do consumo de 

cigarro para os seus usuários e introjetar a ideia de abstinência em consonância com um 

movimento discursivo explicitamente refutativo da sociedade atual. 

Tal sociedade se organiza a partir de elementos e cenários que a caracterizam enquanto 

condição sócio-histórico-cultural e estética do capitalismo contemporâneo e forma póstuma 

da modernidade, que passa a se denominar de modernidade liquida (BAUMAN, 2001), 

modernidade tardia (GIDDENS, 1995) e pós-modernidade (HARVEY, 1996) constitui uma 

realidade ambígua, multiforme, na qual a mudança constante, a fragmentação das relações e o 

consumismo exacerbado tornam os modelos e os padrões comportamentais extremamente 

vulneráveis concorrendo para construção de uma sociedade de consumo. Segundo Bauman 

(2008, p.63), essa sociedade se pauta na promessa de atender aos anseios humanos “em um grau 

que nenhuma sociedade do passado pôde alcançar, ou mesmo sonhar, mas a promessa de satisfação só 

permanece sedutora enquanto o desejo continua insatisfeito; mais importante ainda, quando o cliente 

não está plenamente satisfeito”.   

Outrora, o discurso publicitário se configurava completamente favorável ao 

tabagismo, considerando o consumo de cigarro um charme e requinte. Em geral, belos 

artistas, principalmente os de Hollywood, eram reverenciados e, em torno deles, se 

construíam um discurso pró-tabagismo. Hoje, vivemos um momento sociocultural e histórico 

em que os discursos traduzem o culto à saúde e à forma física e nos convidam a adotar 

atitudes em que a ideia de saúde, de longevidade e sobretudo de saber viver se harmonizam, 

ao mesmo tempo em que desconstroem os discursos do passado, o apelo ao charme dá lugar à 
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saúde, à alegria de viver, à alimentação natural, à prática regular de exercícios físicos e da 

meditação, a fim de obtenção de homeostase. Embora se tenha conhecimento ainda hoje, o 

Ministério da Saúde gasta cada vez mais com problemas relacionados aos fumantes do que os 

cofres públicos suportam
1
.  

Segundo o documento “O Controle do tabagismo no Brasil: avanços e desafios” 

(disponível em: <http://www.inca.gov.br/tabagismo/31maio2004/tabag_br_folheto_04.pdf>), 

publicado em 31 de maio de 2004: “Muitas doenças e muitos óbitos prematuros em todo 

mundo estão associados ao tabagismo, que é a maior causa evitável de morte por doenças 

crônicas não-transmissíveis. Apesar dessa informação, o consumo de tabaco tem aumentado 

no mundo e se concentrado cada vez mais em países em desenvolvimento. Dos cerca de 1,3 

bilhões de fumantes que existem atualmente no mundo, 80% vivem em países em 

desenvolvimento. A cada dia, cerca de 100 mil jovens começam a fumar no mundo e 80% 

deles vivem em países em desenvolvimento’’. Já segundo o documento “Le tabac et la loi”, 

publicado em 2006 (disponível em : <http://www.chu-

toulouse.fr/IMG/pdf/Loi_et_tabac.pdf>), está claramente estabelecido sobre bases científicas 

que a exposição à fumaça do tabaco provoca a doença, a incapacidade e a morte. Segundo o 

Artigo 8 da Convenção Quadro pela Luta Anti-Tabaco, da Organização Mundial da Saúde; o 

tabagismo passivo classificado como cancerígeno para o homem, provoca o câncer do pulmão 

e doenças cardiovasculares, agrava patologias como a asma; o tabaco mata 66 mil fumantes 

por ano na França e mata igualmente 5 mil não fumantes, ou seja, fumantes passivos. O 

conjunto dessas razões levou os poderes públicos a reforçar a interdição de fumar nos lugares 

de uso coletivo. O decreto de 15 de novembro de 2006 marca uma nova etapa, determinante, 

na política de prevenção do tabagismo existente na França há 30 anos. 

                                                 
1
 Segundo a Legislação vigente sobre o tabaco no Brasil, várias são as leis implementadas pelos poderes públicos 

no sentido de preservação da saúde e tratamento do tabagismo. Dentre elas citamos o tratamento e o apoio ao 

fumante (Portaria do Ministério da Saúde n.° 1.035 – 31 de maio de 2004: amplia o acesso à abordagem e 

tratamento do tabagismo para a rede de atenção básica e de média complexidade do Sistema Único de Saúde. 

Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde/MS n.° 442 – 13 de agosto de 2004: Aprova o Plano para Implantação 

da Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – 

Dependência à Nicotina.), o financiamento às ações de controle do tabagismo no SUS (Portaria do Ministério da 

Saúde n.° 2.084 – 26 de dezembro de 2005: Estabelece os mecanismos e as responsabilidades para o 

financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e dá outras providências. Portaria do Ministério 

da Saúde n.° 2.608 – 28 de dezembro de 2005: Define recursos financeiros do Teto Financeiro de Vigilância em 

Saúde, para incentivar estruturação de ações de Vigilância e Prevenção de Controle de Doenças e Agravos Não-

Transmissíveis, dentre as quais o fomento a ambientes livres do tabaco, por parte das Secretarias Estaduais e 

Secretarias Municipais de Saúde das capitais.) e políticas públicas de saúde (Portaria do Ministério da Saúde n.° 

2.439 – 08 de dezembro de 2005: Institui a Política Nacional de Atenção Oncológica. Portaria do Ministério da 

Saúde n.° 399 – 22 de fevereiro de 2006: Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Portaria do Ministério da Saúde n.° 687 – 30 de março de 2006: 

Aprova a Política de Promoção da Saúde). 
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Por outro lado, é fato inconteste que a publicidade no nosso país invade as ruas, por 

ser a principal estratégia de marketing das agências de publicidade (TOSCANI, 2003). 

Expostos em suportes fixos, são inúmeros os anúncios em jornais, revistas, panfletos, faixas, 

cartazes, muros, e em outdoors de tamanhos e formatos distintos, que são localizados em 

abrigos de transportes públicos, bancas de revistas, fachadas de prédios etc. Ou apresentados 

em suportes móveis, a exemplo da publicidade em outbus (anúncios afixados na parte lateral 

ou posterior da maioria dos ônibus que circulam em uma cidade), em taxis, auto-carros 

elétricos ou trens metrôs. Este último tipo de publicidade é típico dos centros urbanos em que 

a criatividade tem sido exercida plenamente, até na criação de novos espaços para divulgação 

publicitária, como por exemplo, o próprio chão em que pisamos. 

Nossa temática de pesquisa relaciona-se ao estatuto do contradiscurso na publicidade 

antitabagista impressa em língua francesa e portuguesa (do Brasil), bem como sua respectiva 

abordagem no ensino de FLE. Neste sentido, enquanto um dos documentos autênticos
2
 

suscetíveis de serem estudados o anúncio publicitário impresso foi o escolhido para a 

realização desta pesquisa porque revela um povo no seu modus vivendi e na sua concepção da 

realidade enquanto representação sócio-histórica e sua inserção num dado contexto cultural. 

Ela pode ainda refletir os atributos deste povo, o seu senso de humor, a sua vitalidade e, seu 

senso prático, sua imaginação, etc., tornando-se um recurso didático importante, para estudo 

de uma determinada língua e civilização. No âmbito dessa discussão, definimos como 

questões de pesquisa:  

 que mecanismos linguístico-discursivos e interculturais de manifestação de 

conteúdos (contra)ideológicos perpassam os anúncios  (contra) publicitários impressos em  

questão?  

 como as estratégias propostas para a leitura de anúncios impressos podem auxiliar 

para uma maior compreensão do discurso publicitário numa perspectiva discursivo-

intercultural no ensino de FLE? 

 Em vista do exposto, a presente pesquisa visa de uma forma geral: 

                                                 
2 Segundo Dictionnnaire de didactique du français organizado por Jean-Pierre Cuq (2003, p. 29), a 

caracterização de autêntico em didática das línguas, é geralmente associada a documento e se aplica a todo texto 

elaborado por francófonos, para francófonos, com fins de comunicação real. O documento autêntico designa, 

então, tudo o que não é concebido originalmente para sala de aula de Língua Estrangeira. Esses textos remetem a 

um desenvolvimento de gêneros bem característicos e a um conjunto bem diverso de situações e de mensagens: 

escritas, orais, icônicas e áudio-variados, que cobrem todas as produções da vida cotidiana, administrativa, 

midiática, cultural, profissional, etc. 
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 caracterizar o discurso publicitário impresso, quanto suas condições de produção,  

sua conformação linguístico-discursivo e intercultural, bem como descrever o funcionamento 

do anúncio tanto a favor quanto contra o tabagismo. 

 E, de uma forma específica: 

 verificar que mecanismos linguísticos e discursivos interculturais são engendrados 

para a veiculação de conteúdos (contra)ideológicos nos anúncios (contra) publicitários 

impressos;  

 propor algumas estratégias para abordagem da leitura de anúncios publicitários 

impressos a partir de uma perspectiva que designamos como discursivo-intercultural para o 

ensino de FLE.  

O nosso interesse em investigar a temática escolhida adveio de razões outras, 

notadamente teóricas, educacionais e práticas. Em relação às razões teóricas, destacamos a 

carência de pesquisas voltadas para a natureza do contradiscurso na publicidade antitabagista 

impressa em língua francesa e portuguesa, atestada em consulta online a bibliotecas virtuais 

de trabalhos acadêmicos de diversas instituições de ensino superior e pesquisa, a exemplo da  

PUC-SP, PUC-RJ, UFRJ, USP, UNICAMP, CNPQ, CAPES. Além disso, a articulação da 

Análise do discurso aos Estudos Culturais, sob a perspectiva do interculturalismo, apresenta-

se como campo promissor ao oferecer dispositivos teóricos e analíticos no trato de 

mecanismos discursivos que atravessam o contradiscurso. 

Por outro lado, quanto às razões educacionais e práticas, ressalvamos a relevância da 

exploração didático-pedagógica do discurso publicitário impresso em sala de aula, proposição 

de atividades de natureza discursivo-interculturais para abordagem do anúncio publicitário 

impresso em língua francesa e portuguesa no ensino de FLE, bem como a aproximação ética 

de culturas cujas diferenças possibilitam o desenvolvimento de conteúdo não apenas 

conceptuais, mas também atitudinais e procedimentais. 

Ademais, salientamos que no estudo de Língua Materna e Língua Estrangeira 

(doravante LM e LE, respectivamente), o estudo dos gêneros textuais/discursivos deve 

constituir uma de suas prioridades, uma vez que estes estão presentes nas mais diversas 

situações de comunicação, vividas em diferentes momentos do nosso cotidiano e se referem a 

aspectos da realidade linguageira bastantes diversos uns dos outros. 

Acreditamos que a possibilidade de abordar o discurso publicitário (anti)tabagista em 

francês e português,  através de atividades  propostas  em sala de aula, tais como  as que 

constam no item 2 da terceira parte será de grande utilidade para a formação do educando, 

principalmente, porque é um assunto que pode ser abordado a partir de vários temas 
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transversais, tais como preservação do meio ambiente, saúde, ética, consumo e pluralidade 

cultural, possibilitando ao aprendiz: ampliar sua visão de mundo; contrapor sua opinião à 

opinião do outro e analisar criticamente os diferentes discursos, crenças, ideologias; perceber 

as diferentes estratégias persuasivas utilizadas em outras línguas e culturas; vivenciar outras 

formas de ver e perceber inúmeros temas; respeitar e aceitar outras posições ideológicas; 

construir vocabulário ativo referente a diferentes temas, considerando que: 

 
os temas transversais abrem a possibilidade de um trabalho integrado da 

LE com as várias áreas, não como um mero instrumento de acesso à 

informação, mas como atividade de interação produzida em um dado 

contexto, com finalidade comunicativa, sendo, portanto, marcada pelas 

condições de produção (quem escreve, para quem escreve, de onde e 

quando escreve, por que e como escreve). Não há como ler um texto 

sem observar as marcas enunciativas que denunciam ideologias, 

representam o mundo e a história, articulam vários textos, vozes e 

discursos (BRASIL, 2006, p. 3). 

 

Entretanto, chamamos a atenção ainda para o fato de que a escolha do tema sobre o 

tabagismo não seguiu nem uma ordem cronológica, mas teve a preocupação de enfatizar um 

tema polêmico e atual que se encontra presente nestes anúncios publicitários, discursos estes 

que circularam (publicidade a favor do consumo do cigarro) e que circulam na sociedade 

(publicidade contra o consumo do cigarro). Além disso, se constitui preocupação tanto por 

parte de instituições governamentais tais como: Organização Mundial da Saúde – OMS, 

Ministério da Saúde e da Economia, Instituto Nacional do Câncer – INCA, quanto por 

organizações não governamentais brasileiras e internacionais quais sejam: Associação de 

Defesa da Saúde do Fumante – ADESF pare o tabaco
3
, Grupo de reflexão por um liceu sem 

tabaco, 
4
 Serviço de informações sobre o tabaco 

5
, entre outras. 

A presente dissertação consta de uma introdução, três capítulos, (três partes) uma 

conclusão e anexos. A introdução apresenta a organização geral do trabalho, contextualiza o 

problema e as questões de pesquisa, define os objetivos, bem como delineia a justificativa e a 

metodologia empregada. 

 O primeiro capítulo compreende “Entre a língua e a cultura: o lócus discursivo do 

anúncio publicitário no ensino de FLE” e divide-se em duas partes, a saber: Da 

(des)territorialização da língua: as contribuições da Análise do discurso Francesa e 

Caleidoscópio da cultura: “os fragmentos móveis” da ideologia no processo de produção de 

sentidos, ambas apresentando suas respectivas subdivisões. O segundo capítulo, por sua vez, 

                                                 
3
 Stop-Tabac 

4
 Groupe de réflexion pour un lycée sans tabac 

5
 Tabac-info service 
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se intitula como: “Do Discurso Publicitário ao ensino de FLE: os entremeios discursivos”. E o 

terceiro se apresenta como: “Analisando os sentidos sob a fresta do discurso (anti) 

publicitário”. Os capítulos um e dois, com suas subdivisões, compõem o referencial teórico 

que fundamentará a prática que será dimensionada no terceiro capítulo, composto por duas 

seções. A primeira seção analisa e interpreta os discursos e contra discursos em publicidades 

de cigarros brasileiras e francesas e a segunda, apresenta estratégias com discursos e 

contradiscursos publicitários que poderá subsidiar professores de FLE interessados em utilizá-

las em sala de aula.  

 Por fim, as considerações finais que receberam o titulo de: o caminho do desvelamento 

da língua(gem) no espelho contradiscursivo retomam as respostas às nossas questões de 

investigação, averiguadas nas nossas análises e estratégias; aponta as implicações teórico-

metodológicas e educacionais e avalia se alcançamos os objetivos a que nos propusemos nesta 

pesquisa. Como seção pós-textual, as referências e os anexos discriminam os diversos 

materiais que auxiliaram na escritura da presente dissertação. 

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A nossa pesquisa é de natureza qualitativa interpretativista. O corpus constará de 

anúncios publicitários e contra-publicitários impressos. Sabemos que a delimitação do corpus 

impõe restrições e que no universo da publicidade há uma variedade imensa de temas. Por 

isso, decidimos fazer um recorte temático e optarmos pelo tema do cigarro. 

Reconhecemos a pertinência desta opção, posto que nos inserimos em uma sociedade 

de consumo que tem neste vicio da humanidade um dos maiores investimentos capitalistas. 

Segundo documento publicado em 24 de outubro de 2006, no site do INCA, a indústria do 

fumo se organiza mundialmente sob a forma de oligopólio, estendendo as atividades de 

produção e comercialização de tabaco e seus derivados por mais de 50 países. A maior parte 

do aumento de produção aconteceu em países em desenvolvimento, cuja produção aumentou 

em cerca de 128% entre 1975 e 1998, ao passo que a produção em países desenvolvidos caiu 

31%. Entre 1975 e 1997, a produção de tabaco nos Estados Unidos caiu 18% e, em países 

como Brasil, China, Malawi, Vietnã e Zimbábue, o contrário ocorreu. 
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ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS SELECIONADOS 

LÍNGUA EM LÍNGUA PORTUGUESA EM LÍNGUA FRANCESA 

NATUREZA 

DO 

DISCURSO 

PRÓ-

TABAGISTA 

CONTRA-

TABAGISTA 

PRÓ-

TABAGISTA 

CONTRA-

TABAGISTA 

SUBTOTAL 6 3 4 12 

TOTAL 25 

Tabela 1 – Descrição do corpus da Pesquisa 

Fonte: Própria pesquisa. 

 

Como se observa no quadro acima, o corpus de nossa pesquisa constitui-se por vinte e 

cinco anúncios, dos quais dez são publicitários e quinze são contra-publicitários, nas línguas 

francesa e portuguesa, retirados de revistas francesas e brasileiras e algumas contra-

publicidades, encontradas em sites, utilizados para campanhas educativas antitabagistas. Os 

referidos anúncios foram divulgados, em diferentes décadas, no período compreendido entre 

1975 até o ano de 2004. Dentre estas, quatro publicidades são francesas e seis são brasileiras, 

enquanto que três contra-publicidades são brasileiras e doze são francesas, portanto, temos ao 

todo dez publicidades pró-tabagismo e quinze antitabagistas. Perfazendo um total de dezesseis 

anúncios em língua francesa e nove em língua portuguesa. 

A predominância de anúncios em língua francesa em nosso corpus é porque eles se 

constituem as peças contra-publicitárias, em cujo funcionamento se manifesta o 

contradiscurso tabagista, além disso, salientamos também a dificuldade que tivemos em 

encontrar anúncios em prol do tabagismo, uma vez que estes atualmente, aqui no Brasil, estão 

fora de circulação e só tem exposição permitida nos postos de venda para revendedores
6
. 

Apesar desta proibição continuamos optando em analisar estes dois tipos de discursos, uma 

vez que precisamos de ambos para fazer um contraponto e mostrar que os discursos se movem 

de acordo com as condições sócio-históricas e culturais do momento em que vivemos, ora se 

                                                 
6
  Segundo a Legislação Federal Vigente sobre Tabaco no Brasil a lei n.° 10.167 (27 de dezembro de 2000): 

altera a Lei n.° 9.246/96, restringindo a publicidade de produtos derivados do tabaco à afixação de pôsteres, 

painéis e cartazes na parte interna dos locais de venda, proibindo-a, conseqüentemente, em revistas, jornais, 

televisão, rádio e outdoors. Proíbe a propaganda por meio eletrônico, inclusive Internet, a propaganda indireta 

contratada, também denominada merchandising e a propaganda em estádios, pistas, palcos ou locais similares. 

Proíbe o patrocínio de eventos esportivos nacionais e culturais.  
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desconstruindo para posteriormente ganharem novos sentidos. Vale ressaltar que, dos vinte e 

cinco anúncios publicitários e contra-publicitários que constituem o corpus desta pesquisa, 

sete deles foram analisados por nós, quais sejam, as figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 que se 

encontram no item 1 do terceiro capítulo. Enquanto que para as estratégias didático-

pedagógicas para sala de aula de FLE, presentes no item 2 do mesmo capítulo, nós nos 

utilizamos de treze anúncios, quais sejam as figuras: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 25, e 

26 e ainda utilizamos vários destes anúncios para exemplificarmos aspectos teóricos atinentes 

à análise do discurso, ao (contra) discurso publicitário e a determinados aspectos culturais. 

É válido acrescentar que ao abordar este tema do tabagismo não pretendemos 

inventariar exaustivamente as possibilidades de interpretação dos textos primeiro porque elas 

são inesgotáveis tantas quantas forem às condições sócio-históricas de sua produção e, 

segundo, como os sentidos são ‘opacos’, nós não temos o domínio total da língua, sendo-nos 

possível desvelar apenas efeitos de sentidos de acordo com nosso locus operandi. É claro que 

se tivéssemos usado outros aportes teóricos, outros sentidos seriam DESvendados dado o 

potencial infinito de atualização da língua mediante seus múltiplos sentidos. 

É interessante salientar que alguns desses anúncios já foram utilizados como proposta 

de material didático-pedagógico em um curso e em eventos
7
. O material foi preparado para 

ser utilizado com um público adulto de FLE nos estágios intermediários e avançados do Curso 

de Letras (habilitação em língua francesa da UFPB), estágios: quarto, quinto, sexto e sétimo. 

Contudo, entendemos que poderá ser utilizado por outras instituições de ensino de língua 

francesa ou mesmo de outra língua estrangeira ou materna. Para tanto adaptações podem ser 

realizadas, tais como: substituição dos anúncios selecionados por outros de outra língua que 

se queira ensinar, mudança de seus temas, assim como a possibilidade de confronto com 

publicidades de línguas diferentes, entre outras. 

Não devemos, entretanto, perder de vista que as práticas de linguagem integram 

diferentes sistemas de imagens, de sons, de gestos, de movimentos, de cores e designs, 

mobilizando saberes para além da letra, cada vez mais presentes no cotidiano do mundo 

semiótico contemporâneo enunciativo, de modo que o aprendiz de uma LE compreenda e 

produza textos, não se restringindo mais ao trato do verbal (oral ou escrito), como código 

                                                 
7
 Parte deste material foi utilizado para ministrar aulas em um curso de conversação no Centro de Línguas do 

Estado da Paraíba no ano de 2006. Como também em torno do mesmo tema e objeto de estudo foram proferidas  

comunicações pela pesquisadora  no XVI Congresso Brasileiro de Professores de Francês em novembro de 2007 

e  em agosto de 2008 no CCHLA em Debates. 
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isolado, in vacum, manejando-os cabalmente, em relação às diversas demandas sociais da 

linguagem para produzir sentidos, mediante exercício de interação social, consciente de que:  

 

O contexto, os interlocutores, gêneros discursivos, recursos utilizados 

pelos interlocutores para afirmar o dito/escrito, os significados 

sociais, a função social, os valores e o ponto de vista determinam 

formas de dizer/escrever. As paixões escondidas nas palavras, às 

relações de autoridade, o dialogismo entre texto e o diálogo fazem o 

cenário no qual a língua assume o papel principal (BRASIL, 1999, p. 

143). 
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1. ENTRE A LÍNGUA E A CULTURA: O LÓCUS DISCURSIVO DO 

ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NO ENSINO DE FLE 

 

 

1.1. DA (DES)TERRITORIALIZAÇÃO DA LÍNGUA: AS CONTRIBUIÇÕES 

DA ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA 

   

 Como todo constructo epistemológico, a teoria do discurso, conformada ao longo dos 

anos subsequentes à instituição da Análise do Discurso Francesa a partir dos estudos 

empreendidos primordialmente por Michel Pêcheux na França, nos anos 60, apresenta 

diversos componentes, tais conceitos e axiomas sob os quais se constituem os pilares da 

análise do discurso. Dentre eles, ressalvamos as noções relativas a discurso, sujeito, sentido e 

memória discursiva, formações ideológicas e formações discursivas e interdiscursividade, 

bem como gêneros textuais e gêneros do discurso. Nas seções seguintes, deter-nos-emos em 

cada um destes pilares, buscando esclarecer os fundamentos básicos de nossa análise e 

proposição didático-pedagógica atinente ao discurso publicitário impresso a favor ou contra o 

tabagismo. 

 

1.1.1. Discurso 

  

  Na nossa concepção, discurso, é uma palavra de uso corrente na língua portuguesa, 

constantemente utilizada para efetuar referência a pronunciamentos políticos, a um texto 

construído a partir de recursos estilísticos mais rebuscados, a um pronunciamento marcado 

por eloquência, a uma frase proferida de forma primorosa, à retórica, e muitas outras situações 

de uso da língua em diferentes contextos sociais. Porém, para entendermos o conceito de 

discurso como um objeto de investigação científica do qual se ocupa uma disciplina 

específica, devemos romper com aquelas acepções mais usuais, provenientes do senso 

comum, que integram nosso cotidiano, e procurar compreendê-lo respaldados em concepções 

teóricas relacionadas a métodos de análise. 

É válido acrescentar ainda que a Análise do Discurso Francesa, apresenta uma 

oposição entre enunciado e discurso, numa definição que para Maingueneau (1986) lhe parece 

muito realista. Nela o enunciado é a sequência de frases emitidas entre dois vazios 

semânticos, duas paradas da comunicação, enquanto que o discurso é o enunciado 

considerado do ponto de vista do mecanismo discursivo que o condiciona. Desta forma, se 
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olharmos um texto do ponto de vista de sua estruturação (em língua), teremos um enunciado; 

mas se efetuarmos um estudo linguístico das condições de produção deste texto, então 

teremos um discurso. Em seguida, fazendo suas as palavras de Benveniste (1974), 

Maingueneau acrescenta que é preciso entender discurso na sua mais larga extensão, ou 

melhor, como toda enunciação supondo um locutor e um auditor sendo que o primeiro tem a 

intenção de influenciar o segundo de alguma forma. 

E, por fim, afirma que separado destes outros usos, a noção de discurso entra 

frequentemente numa oposição entre língua e discurso. Onde a língua se opõe então como 

conjunto acabado, relativamente estável de elementos do discurso, entendida como esfera em 

que exerce a criatividade, instância de contextualização imprevisível que confere novos 

valores as suas unidades. Portanto, diremos que a polissemização
8
 de uma unidade lexical é 

um fato do discurso que se converte progressivamente em fato de língua. Logo, um discurso 

não constitui então uma realidade evidente, um objeto concreto oferecido à intuição, mas o 

resultado de uma construção. Consideraremos antes de tudo o discurso como resultado da 

articulação de uma pluralidade mais ou menos grande de estruturações transfrásticas
9
 

relacionado as condições de produção sócio-históricas. 

Como assinala Maingueneau (1976, p. 13), “contrariamente ao que se passa em outros 

domínios da linguística, a análise do discurso domina com muita dificuldade seu objeto; 

linguistas e não-linguistas fazem do conceito de ‘discurso’ uma utilização frequentemente 

descontrolada”.
10

 

 Segundo Pêcheux, (2008) a noção de discurso não é estável. Por este termo é possível 

entender o que ele chama de superfície discursiva, que corresponde ao conjunto dos 

enunciados realizados, produzidos a partir de uma certa posição; mas também podemos 

interpretá-lo como o sistema de restrições que permite analisar a especificidade desta 

superfície discursiva. 

                                                 
8
 Enquanto propriedade da linguagem, a polissemização consiste na distribuição de várias acepções a um mesmo 

signo lingüístico. Já discursivamente constitui a própria condição de existência dos discursos em geral, já que 

caso os sentidos e, portanto, os sujeitos, não fossem múltiplos, não poderiam ser outros, não havendo o 

imperativo do dizer. Logo, a polissemia resulta exatamente na simultaneidade de movimentos distintos do 

sentido no mesmo objeto simbólico (ORLANDI, 2007, p. 38). 
9
 Segundo Charaudeau e Maingueneau, o estudo do transfrástico deveria levar à explicação do processo de 

constituição dos textos a partir da combinação de frases, entretanto, eles o limitam aos encadeamentos de dois 

enunciados e de duas réplicas diagonais (2006, p. 482). 
10

 A tradução desta e das demais citações que não foram originalmente escritas em português é da autoria da 

pesquisadora”. No original: ‘‘contrairement à ce qui se passe dans d’autres domaines de la linguistique, l’analyse 

du discours maîtrise très difficilement son objet; linguistes et non-linguistes font du concept de « discours » un 

usage souvent incontrolé’’. 
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 Nessa perspectiva, o discurso realiza-se por meio de uma materialidade linguística, 

cuja possibilidade firma-se em um ou vários sistemas (linguístico e/ou semiótico) 

estruturalmente elaborados. Como o discurso encontra-se na exterioridade, no seio da vida 

social, o analista/estudioso necessita romper as estruturas linguísticas para chegar a ele. É 

preciso, dirigir-se a outros espaços, para procurar descobrir, descortinar, o que está entre a 

língua e a fala, fora delas, ou seja, para compreender de que se constitui essa exterioridade a 

que se denomina discurso, objeto a ser focalizado para análise. 

 Segundo Orlandi (2007), analisar o discurso implica interpretar os sujeitos, isto é, 

verificar o funcionamento do discurso em conformidade com as condições que originaram sua 

produção em determinado contexto sócio-histórico. De modo que a língua
11

 se insere na 

história, também constituindo-a  para produzir sentidos. O estudo do discurso torna a língua 

materializada em forma de texto, tendo o discurso como objeto. A análise destina-se a 

evidenciar os mecanismos engendrados para a produção de sentidos nos discursos, tendo em 

vista suas condições sócio-históricas e ideológicas de produção. 

 Diante do exposto e voltando-nos para nossa realidade de sala de aula, enquanto 

educadores, percebemos que a utilização dos anúncios publicitários impressos viabiliza a 

descoberta de aspectos socioculturais e discursivos ligados a diferentes temas, hábitos e 

diferentes zonas geográficas e geolinguísticas dos diferentes indivíduos envolvidos nesse 

processo. Fatores estes que se caracterizam pelas condições sócio-históricas e ideológicas 

desses indivíduos. Segundo Chianca (1999, p. 67): 

 

O indivíduo é de tal forma produto do meio onde ele vive, que ele 

mesmo é sujeito e agente da comunidade a qual pertence. Nesse 

sentido devem ser levados em consideração, os valores, os modos de 

vida e as representações simbólicas, relacionadas às diferentes 

culturas a qual pertencem os educandos. As interações estabelecidas 

entre os diversos parceiros, envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem da língua estrangeira, são verdadeiras trocas culturais, 

engajando diferentes micro culturas, unificadas em torno de um 

consenso de valores. É assim que as diferenças culturais existentes no 

seio de uma sala de aula onde educadores e educandos pertencem à 

mesma área geolinguística compartilhando então todos “a mesma 

língua” de comunicação, devem ser efetivamente reconhecidas
12

. 

                                                 
11

 Segundo Bonté e Izard (1991, p. 409), “as línguas são a expressão da faculdade de linguagem própria à 

espécie humana. Com a ajuda de símbolos vocais, os membros de um grupo se exprimem, comunicam e agem’’. 
12

 No original: “L’individu est autant produit du milieu où il vit qu’il est lui-même sujet et agent social de sa 

communauté d’appartenance. Dans ce sens les valeurs, les modes de vie et les répresentations symboliques 

doivent être pris em considération. Les interactions établies entre les divers “partenaires” mêlés au processus 

d’enseignement-apprentissage de la langue étrangère sont de véritables échanges culturels engageant différentes 

microcultures, unifiées autour d’un consensus de valeurs. C’est ainsi que les différences culturelles existant au 



26 

 

 

 Sendo assim, para falarmos em discurso, precisamos considerar os elementos que têm 

existência no âmbito social, as ideologias, a História
13

. E assim, podemos observar que os 

discursos não apresentam os sentidos manifestos em seus enunciados como sendo fixos, estão 

sempre se movendo e sofrendo transformações, visto que acompanham as mudanças sociais e 

políticas de toda ordem que integram a vida humana. 

 A palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. Sendo assim, denota a noção de palavra em movimento, prática de 

linguagem, servindo o estudo do discurso para interpretação do homem falando enquanto age 

socialmente. Desta forma, quando nos referimos à produção de sentidos, dizemos que no 

discurso os sentidos das palavras não são absolutos e únicos nem tampouco imanentes, 

conforme, geralmente, atestam os dicionários. Os sentidos são produzidos face aos lugares 

ocupados pelos sujeitos em interlocução, podendo uma mesma palavra ter diferentes sentidos 

em conformidade com o lugar sócio-ideológico daqueles que a empregam. 

 Isto posto, reiteramos que o discurso tem existência na exterioridade da esfera 

linguística, participa do campo social sendo, portanto, marcado sócio-histórico-

ideologicamente. Entretanto, vale ressalvar que a discursividade implica sempre em posições 

divergentes pela coexistência de diferentes discursos, isto implica diferenças ideológicas 

dentro de uma mesma sociedade. Fato que origina os conflitos, as contradições, pois o sujeito, 

ao mostrar-se, inscreve-se em um espaço sócio-ideológico e não em outros. Ele enuncia a 

partir dessa inscrição; de sua voz, emanam enunciados, cujas existências encontram-se na 

exterioridade das estruturas linguísticas enunciadas. Entendemos, portanto, que o discurso não 

é a língua(gem) em si, mas precisa dela para ter existência material e/ou real. Para Foucault 

(1996, p. 52-53), “os discursos devem ser tratados como práticas DEScontínuas que se 

cruzam, que às vezes se justapõem, mas que também se ignoram ou se excluem” (grifo 

nosso). 

                                                                                                                                                         
sein d’une salle de classe où enseignés et enseignants appartiennent à la même zone géo-linguistique et partagent 

donc tous la “même langue” de communication, doivent être effectivement reconnues’’. 
13

 Segundo Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 264-265), a categoria “discurso como objeto da história” 

aparece, após a publicação do livro da historiadora Robin sobre História e lingüística (1973), no sentido da obra 

coletiva sobre Langages et idéologies (Guilhaumou et al, 1974). Marca assim uma virada importante nas 

relações entre história e lingüística, por ter se tornado a medida comumente admitida, tanto na França como em 

outros países (GOLDMAN, 1989; SCHÖTTLER, 1988), do lugar da análise do discurso entre os historiadores 

lingüistas. Entretanto, a categoria “discurso como objeto da história” dá origem, nos anos 70, à figura inédita do 

historiador do discurso, qualificado mais recentemente pelos pesquisadores estrangeiros como historiador 

lingüista (KOSELLECK, 1997).  
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 Dessa maneira, se instaura um campo de conflitos no qual diferenças sociais 

coexistem. Se há diferenças, há embates tanto na esfera social da produção de sentidos quanto 

na esfera linguística, na formulação linguística do dizer. O que marca as diferentes posições 

dos sujeitos, dos grupos sociais que ocupam territórios antagônicos, caracterizando tais 

embates, é a inscrição ideológica dos sujeitos em cena. Por isso, a ideologia é imprescindível 

para a noção de discurso. 

 Nesta prática, necessário se faz um exame criterioso da palavra como signo social para 

compreender seu funcionamento como instrumento da consciência, uma vez que é devido a 

esse papel excepcional que a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda 

criação ideológica, seja ela qual for. De modo que um quadro, uma peça musical, um ritual ou 

um comportamento humano ou até mesmo os anúncios publicitários não podem operar sem a 

participação do discurso interior. Isto porque todas as manifestações da criação ideológica, 

todos os signos verbais e não verbais buscam sua fonte no discurso e não podem ser nem 

totalmente isolados nem separadas dele. Enfim, “um signo não existe apenas como parte de 

uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-

lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc.” (BAKHTIN, 1995, p. 32). 

Para Orlandi (1996, p.52), as palavras não significam em si. É o texto que significa. 

“Quando uma palavra significa é porque ela tem textualidade, ou seja, porque a sua 

interpretação deriva de um discurso que a sustenta, que a provê de realidade significativa.” Ao 

longo do seu trabalho, a autora já colocou repetidas vezes que um texto, do ponto de vista de 

sua apresentação empírica, é um objeto com começo, meio e fim, mas que ao considerá-lo 

como discurso, reinstalamos imediatamente sua incompletude de sentidos. Por outro lado, o 

texto visto na perspectiva do discurso, não é uma unidade fechada – embora, como unidade de 

análise, ele possa ser considerado uma unidade inteira – pois ele tem relação com outros 

textos (existentes, possíveis ou imaginários), com suas condições de produção (os sujeitos e a 

situação), com o que chamamos sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso: a memória do 

dizer). 

 Esta exterioridade constitutiva encontra-se presente nos anúncios publicitários que 

analisaremos, no item 1 do capitulo 3, visto serem eles produzidos em determinadas 

condições de produção, voltadas para um determinado público, emitidas por um certo sujeito 

(entidade publica ou privada), que objetiva, através da mensagem emitida por estes, por meio 

de um código verbal e/ou não verbal,  um determinado fim. Não esquecendo que todos estes 

elementos estão vinculados a um dado momento histórico, apresentam um conteúdo 

ideológico e cultural, em que a memória do dizer se faz presente e sempre inconclusa, 
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buscando nesta incompletude semântica encontrar o seu sentido em outros dizeres, produzido 

alhures. 

Eis outra via possível de se pensar à historicidade na perspectiva em que a estamos 

colocando: história do sujeito e do sentido. Inseparáveis: ao produzir sentido, o sujeito se 

produz, ou melhor, o sujeito se produz, produzindo sentido. “É esta a dimensão histórica do 

sujeito – seu acontecimento simbólico – já que não há sentido possível sem história, pois é a 

história que provê a linguagem de sentido, ou melhor, de sentidos” (ORLANDI, 1996, p.57). 

Portanto, ressalva-se haver uma relação intrínseca entre o status subjetivo do enunciador e os 

sentidos que mobiliza em seu dizer a partir da memória discursiva, o que discutiremos na 

seção seguinte. 

 

1.1.2. Sujeito, sentido e memória discursiva 

 

Outro elemento do discurso fundamental constitui o sujeito. Ele representa um lugar 

de destaque para a Análise do discurso, pois a partir dele surgem os discursos, mesmo ele não 

sendo o centro destes e não tendo poder de decisão, escolha e estratégias nesta produção. Ele 

atua como alguém que pensa ter o domínio sobre o que diz, mas na verdade, o inconsciente e 

as ideologias de cada um determinam os sentidos de seus respectivos discursos. Por 

conseguinte, este sujeito é determinado, sem se dar conta, a dizer o que o seu lugar de 

formação social impõe que seja dito (INDURSKY, 1997). Sendo assim, para a Análise do 

Discurso Francesa, a noção de sujeito deixa de ser idealista imanente, pois o sujeito de 

linguagem não é o indivíduo em si, usuário da língua, mediante a fala, e produtor de 

discursos, mas tal como existe socialmente – a partir dos papéis sócio-históricos e culturais 

que representam em diferentes situações comunicativas, interpretado pela ideologia. 

O discurso como produto de interdiscurso
14

 leva o sujeito a se acreditar fonte deste, 

quando ele apenas se constitui como o suporte e o efeito. Tais colocações sobre o discurso e o 

papel do sujeito na sua elaboração se reiteram com as declarações de que sempre, sob as 

palavras, outras palavras são ditas ou silenciadas: estrutura material da língua que permite 

que, na linearidade de uma cadeia, se faça escutar a polifonia não intencional de todo 

discurso, através da qual a análise pode tentar recuperar os indícios da pontuação do 

inconsciente (AUTHIER-REVUZ, 1990). 

                                                 
14

 Segundo Charaudeau e Mangueneau (2006)  o interdiscurso constitui-se um conjunto de unidades discursivas 

(de extensões variáveis) do mesmo ou de distinto campo discursivo com os quais um discurso particular se 

relaciona implícita ou explicitamente. 
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 A partir deste principio confere-se que não há um sentido dado aprioristicamente, nem 

tampouco uma linguagem verbal com acepções transparentes sempre. Na verdade, para a 

Análise do Discurso Francesa, o que há é um sentido que é construído a partir do processo 

interlocutivo, requerendo sempre sua referência às condições de sua produção (contexto 

histórico-cultural, interlocutores, etc.) no discurso, alterando-se substancialmente conforme a 

formação discursiva a que pertence o enunciador. 

Esse quadro de referência manifesta-se a partir da memória discursiva. É preciso por 

isso, distinguir a memória – enquanto atividade cognitiva – da atividade sóciocultural e 

ideológica. Neste contexto, a memória discursiva separa e elege dentre os elementos 

constituídos numa determinada contingência histórica, aquilo que, numa outra conjuntura 

dada, pode emergir e ser atualizado, rejeitando o que não deve ser trazido à tona. Exercendo, 

dessa forma, uma função ambígua na medida em que recupera o passado e, ao mesmo tempo, 

o elimina com os apagamentos que opera, a memória irrompe na atualidade do acontecimento, 

produzindo determinados efeitos. Isto porque: 

 

A existência de uma formação discursiva como memória discursiva e 

a caracterização de efeitos de memória em discursos produzidos numa 

dada conjuntura histórica, devem ser articulados com os dois níveis 

de descrição de uma formação discursiva: o nível interdiscursivo
15

 e o 

nível intradiscursivo
16

 (BRANDÃO, 1998, p. 80).  

 

  Nesse sentido, verifica-se que a memória advém da existência de uma intensa 

circulação de saberes de uma região para outra no universo discursivo. Entende-se que, em se 

tratando do nível interdiscursivo, na formação dos enunciados está implicado o próprio saber 

sobre uma formação discursiva
17

, de modo que os próprios enunciados existem no tempo de 

uma memória. Sendo assim, esse saber envolve toda uma transmissão cultural, não só 

transmitida de geração em geração, mas também regulada pelas instituições. Nos anúncios 

publicitários em geral, observamos esta presença da memória em diversas formações 

                                                 
15

 O nível interdiscursivo é compreendido como a relação de um discurso com outros discursos do mesmo 

campo, podendo divergir deles ou apresentar enunciados semanticamente vazios em relação àqueles que 

autorizam sua formação discursiva (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006, p. 286). 
16

 O nível do intradiscurso é compreendido como a relação que o discurso definiu com outros campos 

discursivos, dependendo de serem os enunciados do discurso citáveis ou não (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2006, p. 290). 
17

 A noção de formação discursiva foi introduzida por Foucault e reformulada por Pêcheux, no quadro de análise 

do discurso. Para Foucault, em “Arqueologia do Saber”, formação discursiva designa conjuntos de enunciados 

que podem ser associados a um mesmo sistema de regras historicamente determinadas (2004, p. 35). Para 

Pêcheux, uma formação discursiva não é um espaço estrutural fechado, já que ela é constitutivamente invadida 

por elementos provenientes de outros lugares (isto é, de outras formações discursivas) que nela se repetem. 

(1993, p. 311-319). Em função dessa dupla origem, conservou-se uma grande instabilidade.” 
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discursivas quais sejam os clichês, as frases feitas, os provérbios, as alusões a filmes ou a 

personagens conhecidos através da história ou da cultura, entre outros. 

Enquanto que no nível interdiscursivo – designado intertextualidade interna por 

Maingueneau – a memória discursiva
18

 possibilita, por um lado, a circulação de formulações 

anteriores e, por outro, o aparecimento, a rejeição e a transformação de enunciados 

pertencentes às formações discursivas historicamente contíguas, visto que enunciar sempre se 

situa em relação ao já dito: o que se constitui no outro discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 1: Contra-publicidade francesa 1 

                                                           Fonte: www.stop-tabac.ch (2001) 

 

 Esta contra-publicidade que visualizamos acima, figura 1, e com a qual 

exemplificaremos a memória discursiva foi elaborada para a campanha do 31 de maio de 

2001, dia mundial contra o tabaco. Temos também em cores pretas, mas em letras bem 

menores, o site www.prevention.ch e o site www.stop-tabac.ch, além do telefone da 

HELPLINE 0848.88.77.88.  e  dos organismos que se encontram mencionados no anúncio. 

Este anúncio nos apresenta no texto icônico, no canto direito do cartaz, uma mão de adulto 

segurando uma mão infantil, com um cigarro aceso. Ao fundo, a cor amarela que simboliza 

um estímulo, uma iluminação. Conforme Santaella (2006, p.101). Ora, se a pessoa é um 

adulto consciente, ela não vai permitir que suas crianças ou qualquer pessoa ao seu lado sejam 

fumantes passivos, uma vez que ela conhece o mal que pode causar a si e aos outros. No texto 

imagético, está inserido o intertexto, ou seja, os versos do poema “Versos Íntimos” de 

Augusto dos Anjos: “A mão que afaga é a mesma que apedreja”, sugerindo que a mão do pai 

que conduz a criança pelos caminhos da vida é a mesma que a está conduzindo ao vício de 

                                                 
18

 Fala-se, por vezes, de memória discursiva, para explicar o aumento progressivo dos saberes compartilhados 

pelos interlocutores no decorrer de uma troca (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006, p. 325). 

 



31 

 

forma indireta e direta. De forma direta, porque a criança está fumando passivamente, através 

dele e de forma indireta, pelo exemplo que este pai está dando ao fumar na presença desta 

criança e, desta forma, estimulando-a a ser um fumante no futuro. 

No nível linguístico discursivo, temos uma frase chave, logo no início do anúncio em 

letras grandes, pretas, com a seguinte constatação: “Fumar passivamente não é uma 

escolha”
19

. O preto, na nossa sociedade ocidental, significa morte, destruição, temor, dor. 

(SANTAELLA, 2006, p. 98). Símbolo de todas as dores que o vício de fumar pode trazer para 

o ser humano. Abaixo dos sites mencionados, temos uma frase com letras um pouco maiores, 

que dizem a seguinte mensagem: “O tabagismo dos pais aumenta os riscos que suas crianças 

sejam atingidas de infecção respiratória ou de asma”
20

. Mensagem que mostra os problemas 

de saúde que as crianças podem sofrer caso os pais não se apercebam do mal que podem 

causar ao fumar em presença dos seus filhos. 

Neste caso é a imagem que através da memória discursiva nos remete aos versos do 

poeta e nos faz comprovar a interdiscursividade em questão. O que podemos observar é que 

tal como Pêcheux afirmava no livro Papel da memória (2007, p. 65) a ideia de memória é 

vista realmente como “um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de 

retomadas, de conflitos de regularização. Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas 

e contradiscursos”. 

 Neste processo, entretanto, é preciso  tentarmos desvendar os mistérios do universo da 

linguagem e para tanto nos adentrarmos nos entremeios da AD para  melhor compreendermos  

as formações ideológicas e as formações discursivas e as implicações destas na constituição 

dos sentidos, presentes no próximo seguimento. 

 

1.1.3. Formações ideológicas e formações discursivas  

 

 Segundo Fiorin (1990, p. 26) numa formação social, temos dois níveis de realidade: 

um de essência e um de aparência, ou seja, um profundo e um superficial, um não visível e 

um fenomênico. Vale acrescentar que numa formação social, existem tantas visões de mundo 

quantas forem as classes  sociais . 

Uma formação ideológica (IBID, p.32) deve ser entendida como a visão de mundo de 

uma determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de ideias que revelam a 

                                                 
19

 “Fumer passivement n’est pas un choix”. 
20

 “Le tabagisme des parents augmente les risques que leurs enfants soient atteints d’infection respiratoire et 

d’asthme”. 
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compreensão que uma dada classe tem do mundo. Como não existem ideias fora dos quadros 

da linguagem, entendida no seu sentido amplo de instrumento de comunicação verbal ou não-

verbal, essa visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. 

O lugar do sujeito no discurso é governado por regras anônimas que definem o que 

pode e deve ser dito. É nesse lugar que o discurso vai ter um dado efeito de sentido. Por isso 

que, para a AD, todo discurso é dominado por uma formação discursiva que é “o que pode e 

deve ser dito a partir de um lugar social e historicamente determinado” (BRANDÃO, 2004, p. 

48). Consideramos básica a compreensão dessa categoria da AD, pois, através dela podemos 

compreender o processo de produção de sentidos e a sua relação com a ideologia. 

Essa formação discursiva ensinada a cada um dos membros de uma sociedade ao 

longo do processo de aprendizagem linguística e assimilada pelo homem, reage 

linguisticamente aos acontecimentos e constrói seus discursos. Por isso, diz Fiorin (1990, 

p.32) “o discurso, mais do que lugar da reprodução, é da criação. Assim como uma formação 

ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer”. 

Não devemos esquecer-nos de que assim como a ideologia dominante pertence à 

classe dominante, o discurso dominante caracteriza também a classe dominante. Sobre este 

prisma, todo discurso ideológico decorre de certas condições sócio-históricas de produção do 

dizer, mas há certos tipos de discurso cuja conformação se revela “marcadamente ideológica”, 

a exemplo do discurso político, religioso, jurídico, entre outros. No discurso religioso, por 

exemplo, o cristão acredita que, depois da morte, existe a ressurreição, enquanto o espiritista 

acredita na reencarnação. 

 O discurso, por sua vez, também se apresenta determinado por coerções ideológicas. 

Ora, se a consciência se constitui a partir dos discursos assimilados por cada membro de um 

grupo social e se o homem se vê limitado por relações sociais, nele não há uma 

individualidade de espírito nem uma individualidade discursiva absoluta. O enunciador se 

revela o suporte da ideologia, vale dizer, de discursos, que constituem a matéria-prima com 

que elabora seu discurso. Seu dizer representa a reprodução inconsciente do dizer de seu 

grupo social. Ele não tem liberdade para falar, mas se vê coagido a dizer o que seu grupo diz.  

 Conforme Pêcheux (1988, p. 160):  

 

as formações ideológicas [...] comportam necessariamente como um 

de seus componentes uma ou mais formações discursivas interligadas 

que determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de 

uma arenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa 

etc.) a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada. 
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A linguística imanente concebe as línguas naturais como estruturas abstratas formais, 

não pode dar conta da língua como um todo, pois não se apercebe do papel da ideologia e da 

subjetividade (fundamentais para a compreensão dos mecanismos de produção de sentidos) 

como constitutiva de seu objeto. Segundo Brandão (1998), é nessa distância, no interstício 

entre a coisa e sua representação sígnica que reside o ideológico para identificar os 

funcionamentos discursivos que promovem a ilusão do sentido único. 

A materialidade discursiva é, ao mesmo tempo, linguística e ideológica. Linguística 

porque se realiza no plano da enunciação, e ideológica porque está sempre vinculada aos 

processos de representação entre o real e o imaginário discursivos (INDURSKY, 1997). Ao 

mesmo tempo em que o discurso representa efeitos da luta ideológica de classes dentro do 

funcionamento da língua, manifesta no interior do ideológico a existência da materialidade 

linguístico-discursiva. 

 Pêcheux coloca duas noções fundamentais e opositivas: a noção de base linguística (o 

próprio sistema linguístico, enquanto conjunto de estruturas morfo-sintáticas regido por leis 

internas) e a noção de processo discursivo-ideológico. Diz ele: 

 

[...] o sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para 

o idealista, para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que 

dispõe do conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse 

conhecimento; Entretanto, não se pode concluir, a partir disso, que 

esses diversos personagens tenham o mesmo discurso: a língua se 

apresenta, assim, como a base comum dos processos discursivos 

diferenciados, que estão compreendidos nela na medida em que, 

como mostramos mais acima, os processos ideológicos simulam os 

processos científicos (PÊCHEUX, 1988, p. 91). 

 

 Diante do exposto, compreendemos que a língua constitui a condição de possibilidade 

do discurso, enquanto os processos discursivos constituem a fonte de produção dos seus 

efeitos de sentido. A língua também se constitui o lugar material em que estes se realizam. E é 

a partir do trabalho teórico de Pêcheux e de outros postulantes da AD que ela passa a ser vista 

não apenas como conjunto de convenções formais das quais o sujeito se apropria para 

significar(-se), mas como condição de possibilidade de constituição de um discurso. A língua 

para a AD representa uma materialidade ao mesmo tempo linguística e histórica. Tal 

concepção resultará em uma radical mudança na maneira de pensar o sujeito enquanto 

instância “produtora de sentido”. 

Desta forma, o sujeito não é um dado ou uma evidência, mas o resultado de um 

processo, tal como Althusser já havia afirmado. Refletindo sobre isso, apontando para a 
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materialidade da língua enquanto base e da história enquanto motor do processo de 

constituição do sujeito, Pêcheux traz à tona o apagamento do sujeito enquanto um efeito no 

próprio ato de sua formulação, o que possibilita que o indivíduo, investido da forma-sujeito, 

acredite ser a fonte primordial dos sentidos. De modo que, ao realizar tal desvelamento, 

Pêcheux abre caminho para que se possa derrubar essa premissa transcendentalista do sentido 

(vinculada a um neo-platonismo que acredita num “mundo real” e num “mundo das ideias”, 

sendo o sentido da ordem desse último, e tendo a língua um papel de mediação termo a termo 

entre os dois), permitindo que se investigue não apenas a materialidade dos sentidos, mas 

também a sua materialização (que se opera no âmbito discursivo). Pêcheux (1988, p. 160), ao 

dizer que: 

 

[...] [é] a ideologia que fornece as evidências pelas quais ‘todo mundo 

sabe’ o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma 

greve, etc., evidências que fazem com que uma palavra ou um 

enunciado ‘queiram dizer o que realmente dizem’ e que mascaram, 

assim, sob a ‘transparência da linguagem’, aquilo que chamaremos de 

o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados. 

 

 

 Torna evidente que a própria ideologia possui uma materialidade específica que 

(distinta da materialidade linguística mas que, a partir do momento em que a língua e a 

história se cruzam e o sujeito daí emerge) torna-se identificável, não na superfície linguística, 

mas na superfície discursiva. Em outras palavras, a ideologia tem o papel de produzir 

evidências de que os sentidos desde sempre estão lá. De modo que ela vai naturalizar 

constructos ideológicos discursivos como verdades absolutas e socialmente legitimadas. E é 

justamente essa materialidade que nos permitirá identificar as afiliações do sujeito do 

discurso, permitindo desta forma a identificação das posições-sujeito ocupadas em uma 

determinada formação discursiva: 

 

 [...] Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 

determina o que pode e o que deve ser dito (PÊCHEUX, 1988, p. 

160), (grifo nosso). 

 

 Estas formações representam elementos constitutivos da AD e portanto presentes na 

interdiscursividade, tema que trataremos  a seguir. 
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1.1.4. Interdiscursividade 

 

 Na perspectiva da Análise do Discurso Francesa, a interdiscursividade constitui a 

propriedade inerente ao discurso de ser atravessado por outro(s) discurso(s), consistindo: 

 

(...) em um processo de reconfiguração incessante no qual uma 

formação discursiva é conduzida (...) a incorporar elementos 

preconstruídos produzidos no exterior dela própria; a produzir sua 

redefinição e seu retorno, a suscitar igualmente a lembrança de seus 

próprios elementos, a organizar sua repetição, mas também a 

provocar eventualmente seu apagamento, o esquecimento ou mesmo 

a degeneração (COURTINE e MARANDIN, 1981 p. 21 apud 

MANGUENEAU, 1993, p.113). 

 

 Sendo assim, o interdiscurso está para o discurso como o intertexto está para o texto, o 

que concorre para que Maingueneau, assumindo uma postura peremptória para os destinos da 

Análise do Discurso Francesa proclame o primado do interdiscurso ao afirmar que “a unidade 

de análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos 

convenientemente escolhidos” (MAINGUENEAU, 1993, p. 11). Neste sentido, constitui um 

jogo de remissão implícita ou explícita à memória discursiva de que faz parte 

independentemente de sua extensão (uma frase, uma estrofe ou um livro) ou ainda de seu 

suporte (jornal, livro, internet). 

 Concebemos então interdiscurso como um sistema de discursos atinentes a um mesmo 

campo discursivo ou de campos distintos que instauram relações de delimitação recíproca um 

com os outros e que apresentam no dizer de Courtine (1981, p. 54 apud CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 286): “(...) uma articulação contraditória de formações 

discursivas que se referem a formações ideológicas antagônicas”. 

 Nossa visão esteia-se no fato de que a afirmação do primado do interdiscurso exclui 

que se coloquem em contraste formações discursivas consideradas independentemente umas 

das outras. Consequentemente, a identidade discursiva se apresenta indissociável de sua 

emergência e (de) sua manutenção através do interdiscurso, tendo em vista que toda 

enunciação não se configura isoladamente, mas a partir do atravessamento de múltiplas 

formas de retomadas de enunciados já efetivamente produzidos ou potenciais, embora se 

vinculem à ameaça de resvalar-se no que jamais se deve enunciar. 
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Segundo Maingueneau (1984, p. 30), os discursos se fundam na relação 

interdiscursiva, devendo-se então “construir um sistema no qual a definição da rede 

semântica
21

 que circunscreve a especificidade de um discurso coincida com a definição das 

relações deste discurso com seu Outro.’’ Neste sentido, um discurso nunca seria autônomo, 

visto que ele remete sempre a outros discursos e suas condições de possibilidades semânticas 

se concretizariam num espaço de trocas, isto porque os sentidos não se fecham, não são 

evidentes, embora pareçam ser.  

 Levamos a questão mais adiante ainda na medida em que se concebe esse Outro não 

como uma presença que se manifesta, quer explícita quer implicitamente, mas como uma 

ausência, como uma falta, como o interdito do discurso. Isto é, toda formação discursiva, no 

universo do gramaticalmente dizível, circunscreve a zona do dizível legítimo, definindo o 

conjunto de enunciados possíveis de serem atualizados em uma dada enunciação a partir de 

um lugar determinado. Ao fazer isso, ela circunscreve também uma zona do não-dizível, 

definindo o conjunto dos enunciados que devem ficar ausentes do seu espaço discursivo; 

delimita, dessa forma, o território do Outro que lhe é incomparável, excluindo-o do seu dizer. 

 Na relação do discurso com seu Outro, devem-se distinguir duas noções básicas 

(MAINGUENEAU, 1984): a noção de intertexto de um discurso compreendido como o 

conjunto dos fragmentos que ele cita efetivamente; a noção de intertextualidade que 

abrangeria os tipos de relações intertextuais definidas como legítimas que uma formação 

discursiva mantém com outras. Esta intertextualidade constitui-se em dois níveis: uma 

intertextualidade interna em que um discurso se define por sua relação com discurso(s) do 

mesmo campo podendo divergir ou apresentar enunciados semanticamente vizinhos aos que 

autoriza sua formação discursiva e uma intertextualidade externa em que um discurso 

define uma certa relação com outros campos conforme os enunciados destes sejam citáveis 

ou não.  

 Logo, a noção de interdiscurso torna-se mais precisa a partir da distinção estabelecida 

por Maingueneau (1993) entre universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. O 

primeiro relaciona-se ao conjunto de formações discursivas de todas as espécies que 

coexistem, ou melhor, interagem em um dado contexto sócio-histórico. Embora seja finito, 

este conjunto é irrepresentável em sua totalidade, visto que se refere a instâncias heterogêneas 

de enunciados produzidos por práticas discursivas irredutíveis. 

                                                 
21

 Segundo Dubois (2006, p. 527), no quadro da teoria lingüística geral, tal como é visualizada pela gramática 

transformacional, a semântica é um meio de representação do sentido dos enunciados. A teoria semântica deve 

explicar as regras gerais que condicionam a interpretação semântica dos enunciados. 
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 O segundo delineia-se como um conjunto de formações discursivas que se apresentam 

em estado de concorrência, latu sensu, delimitando-se por assumirem posições enunciativas 

definidas em uma dada área. Quando o analista do discurso deve recorrer a hipóteses 

explícitas e não simplesmente a uma partição aleatória e espontânea do universo discursivo, 

apesar da tradição legar-nos certos rótulos bastante usuais, mesmo entre leigos do discurso 

(campos discursivos religioso, político, literário etc.). 

 O terceiro e último abrange um subconjunto do campo discursivo, relacionando pelo 

menos duas formações discursivas que, pressupostamente, são cruciais para a devida 

compreensão dos discursos em questão. Este define-se a partir de uma decisão do analista do 

discurso mediante seu objetivo de investigação. Determinados subconjuntos precisam ser 

recortados, sobretudo, porque uma formação discursiva dada não se opõe semelhantemente 

à(s) outra(s) com que integram um dado campo: certas oposições podem figurar como 

fundamentais, outras como secundárias na constituição e/ou preservação de uma formação 

discursiva em particular. 

 Essas distinções mostram que não há campo discursivo insular, visto que o universo 

discursivo dotado de uma intensa circulação de uma região do saber para outra. propicia 

trocas bastante diversificadas conforme os discursos e as circunstâncias concernidas. Essa 

intercambialidade de campos toca também na questão da eficácia discursiva. Ao fazer a 

remissão a outro(s) discurso(s), o sujeito recorre a elementos elaborados alhures os quais, 

intervindo sub-repticiamente, criam um efeito de evidência que suscita a adesão de seu 

auditório. Fato que acontece, por exemplo, com o discurso publicitário, que recorre 

frequentemente a vocabulários técnico-científicos, a saberes de outros campos para melhor 

persuadir. 

 No nível da intertextualidade interna, interior ao campo, de maneira geral, a toda 

formação discursiva se vê associar uma memória discursiva. Esta, por sua vez torna possível 

a toda formação discursiva fazer circular formulações anteriores, já enunciadas. Ela permite, 

na rede de formulações a constituição do intradiscurso de uma formação discursiva, o 

aparecimento, a rejeição ou a transformação de enunciados pertencentes a formações 

discursivas historicamente contíguas. 

Resta lembrar, nessas considerações, um outro aspecto igualmente importante na 

produção da leitura: a “incompletude”. Desta noção, podemos dizer que há relações de 

sentidos que se estabelecem entre o que um texto diz e o que ele não diz, mas poderia dizer, e 

entre o que ele diz e o que outros textos dizem. Essas relações de sentido atestam, pois, a 

intertextualidade, isto é, a relação de um texto com outros (existentes, possíveis, ou 
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imaginários). A fim de concretizar o que acabamos de afirmar, observe as figuras e abaixo 

apresentadas, a primeira propaganda do cigarro Hilton remete-nos a uma das fases do pintor 

holandês Piet Mondrian, principal teórico do neoplasticismo, que teve um breve 

período simbolista, fundamental para que atingisse a abstração. Este período costuma-se 

confundir com a radical abstração que caracterizaria o resto de sua obra, já revelando uma 

certa tendência à geometrização e à síntese da realidade. Fase caracterizada na figura 2.  e a 

segunda  também apresenta uma publicidade do cigarro Hilton e nos  mostra uma releitura de 

um quadro de Toulouse Lautrec, pintor francês, da fase impressionista, mais precisamente, do 

fauvismo. Ele dedicou-se a litografia e entre as mais de trezentas que produziu destaca-se a 

série “Elles”, retratando a vida dos bordéis. Estes anúncios apresentam portanto  a 

materialização de um texto através do sentido apresentado em outro, isto porque os sentidos 

de um texto passam pela relação dele com outros : “Há uma relação de sentido 

(interdiscursividade) e esta explica que todo discurso nasce em outro (sua matéria-prima) e 

aponta para outro (seu futuro discursivo). Assim sendo, na realidade, não se trata nunca de um 

único discurso, mas de um continuum” (ORLANDI, 2006, p. 18). E ela ainda afirma: 

“Quando se trata de discurso, não temos origem e não temos unidade definitiva. Um texto é 

uma peça de linguagem de um processo discursivo muito mais abrangente” (ORLANDI, 

1996, p.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Figura 2: Publicidade brasileira 1                                      Figura 3: Publicidade brasileira 2                        

                   Fonte: Visão (1981)                                                          Fonte: Visão (1981)                                           

 

 Fato que será demonstrado através das análises que faremos dos anúncios 

publicitários de parte do corpus da nossa pesquisa, os quais corroborarão para a concepção 
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segundo a qual determinados discursos se movem com o passar do tempo e, às vezes, são 

desconstruídos para que outros dizeres se materializem e tenham consonância com seu novo 

momento histórico, social e ideológico. Daí a relevância da distinção entre os gêneros 

textuais e os gêneros do discurso conforme veremos na seção seguinte. 

 

1.1.5.  Entre os olhares dos gêneros textuais e gêneros discursivos contemplamos o 

anúncio impresso 

  

Há de se considerar que os usos da língua(gem) não ocorrem in vacum, mas se 

manifestam efetivamente através de diversos gêneros tanto discursivos – propriamente ditos – 

quanto textuais. Desses últimos, eis alguns exemplos: sermão, carta comercial, carta pessoal, 

romance, bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia 

jornalística, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, 

instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação 

espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais, além 

daqueles outros atinentes aos gêneros textuais publicitários. Por isso, convém compreender 

exatamente o que são esses gêneros, cuja relevância se verifica no momento em que nos 

utilizamos deles, para que, configurando enunciados de um modo padrão e relativamente 

estável de estruturação possamos (re)elaborar discursos. 

A palavra gêneros sempre foi bastante utilizada pela retórica e pela teoria literária com 

um sentido especificamente literário, para identificar os gêneros clássicos – o lírico, o épico, o 

dramático – e os gêneros modernos, como o romance, a novela, o conto, o drama, etc. 

Mikhail Bakhtin (1997)eemprega a palavra gêneros com um sentido mais amplo, 

referindo-se também aos textos que empregamos nas situações cotidianas de comunicação. 

Para ele, todos os textos que produzimos, orais ou escritos, apresentam um conjunto de 

características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência delas. Essas 

características configuram diferentes textos ou gêneros textuais ou discursivos, que podem ser 

caracterizados por três aspectos básicos coexistentes: o tema, o modo composicional (a 

estrutura) e o estilo (usos específicos da língua).  

Quando estamos numa situação de interação verbal, a escolha do gênero não é 

completamente espontânea, pois leva em conta um conjunto de coerções dadas pela própria 

situação de comunicação: buscando identificar os interlocutores, o assunto e a finalidade 

desta. Todos esses elementos condicionam as escolhas do locutor, que, tendo ou não 

consciência deles, acaba por fazer uso do gênero mais adequado àquela situação. Neste 



40 

 

contexto, faz–se mister ter a consciência de que não aprendemos os gêneros nos dicionários, 

nem nas gramáticas, mas sim mediante enunciados concretos que ouvimos e (re)produzimos 

durante a comunicação real, que se efetua entre os indivíduos. Esses momentos se perpetuam 

no nosso cotidiano e devem ter o seu lugar priorizado na sala de aula de língua.  

 Além disso, Gunther (1991 apud Marcuschi, 2008, p.171), analisando o uso 

intercultural do gênero proverbial, assinala que os gêneros não têm a mesma circulação 

situacional em todas as culturas. Menciona como caso emblemático a piada que recebe 

avaliação diversa por parte de alemães e chineses em situações de negócios. Salienta a autora: 

 

A escolha de um gênero que pode ser usado para servir a uma certa 

função interativa em nossa cultura pode se tornar inadequada numa 

situação cultural diferente. Um sinólogo alemão que trabalhava como 

intérprete em encontros de negócios entre comerciantes chineses e 

alemães, me apontou a preferência dos comerciantes alemães por 

contar piadas em negociações comerciais. Para os chineses, é 

considerado inapropriado contar piadas durante encontros de 

negócios, e as piadas não são esperadas nesse contexto. 

 

 Tal constatação é assaz reveladora das diferenças interculturais na circulação dos 

gêneros. Essas diferenças se manifestam também no uso do “pequeno gênero provérbio” na 

relação entre alemães e chineses, ressalva Gunther (IBID IDEM, 2008, p.171) ao informar 

que em 12 conversações interculturais, ocorreram 21 provérbios por parte de chineses e 

nenhum por parte de alemães. O uso de provérbios tanto na oralidade como na escrita chinesa 

constitui um sinal de boa educação, diz Gunther (IBID, p.117). Isto não tem a mesma função 

em culturas ocidentais de um modo geral, em especial em zonas urbanas. Mas se vamos para 

áreas do campo ou do interior isto já pode mudar muito. 

 Em função das considerações feitas até o presente, podemos concluir que os gêneros 

textuais são produtos culturais, sociais e históricos, que passam a existir a partir de 

determinadas práticas sociais. Visto que, organizam-se mediante os costumes da sociedade 

onde incidem, podendo por isso mesmo variarem de cultura para cultura. Por um lado, eles 

têm um componente de adequabilidade estrutural, mas há um forte componente de caráter 

social e ético. Contudo, pode se supor que haja também uma variação deles quanto às formas 

produzidas. Isto em função da diversidade de esferas da práxis humana, em que cada uma 

comporta muitos tipos e que estes levam à constatação de uma grande variedade de gêneros. 

Essa multiplicidade constitutiva e a existência de diálogo entre elas fazem emergir o conceito 

de gêneros híbridos ou que se mesclam. 
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 A fim de exemplificar este aspecto, temos textos em revistas femininas para 

adolescentes que tendem a refletir os efeitos da tecnologização, da promoção e da 

publicidade, características dos discursos na sociedade contemporânea ou das culturas pós-

modernas, na sua configuração em blocos, na combinação de características genéricas do 

discurso exortativo e procedural. Essa combinação de gêneros, com a supremacia do discurso 

exortativo, amplia a área de atuação da publicidade, reforçando, assim, seu caráter 

“colonizador”
22

. A difusão de textos exortativos que se constituem num híbrido de 

informação-e-publicidade está vinculada à ordem deste discurso que reflete uma prática que 

envolve produtores e receptores adolescentes e emergem de práticas socioculturais vigentes 

em uma sociedade alicerçada em princípios estabelecidos pela lógica do consumidor. 

 Quando se trata de definir estes tipos de gêneros, complexa se faz a questão, devido à 

variedade de nomenclaturas utilizadas pelos diferentes teóricos. Para definir essa noção, 

algumas vezes é levada em conta, a ancoragem social do discurso, outras vezes sua natureza 

comunicacional, as regularidades composicionais dos textos, ou ainda as suas características 

formais. Podemos pensar que todos esses elementos estão interligados, criando afinidades em 

torno de duas orientações principais: aquela que está mais voltada para os textos, justificando 

assim a denominação gêneros de texto ou textuais, e a mais voltada para as condições de 

produção do discurso, que justifica a denominação gêneros do discurso. 

Por um lado, embora sem ter uma preocupação específica em delinear uma 

classificação exaustiva dos gêneros do discurso, considerando as condições sócio-históricas 

de sua produção, Orlandi (1987) propõe, a fim de caracterização, três tipos ou modos de 

organização do discurso: o autoritário, o polêmico, o lúdico, sendo que uma destas formas 

estará sempre em situação de dominância em relação às demais. 

Nesta perspectiva, marcado pelo jogo de interlocuções (o movimento dialógico “eu-tu-

eu”), o discurso lúdico apresenta signos de sentidos mais abertos, não havendo, portanto, a 

intenção de convencer. Sob uma dimensão polissêmica plural, os sentidos se multiplicam 

revelando a riqueza de novas significações. O discurso polêmico, por sua vez, cria um novo 

centramento na relação entre os interlocutores, aumentando o grau de persuasão. Já o discurso 

autoritário, constitui a formação discursiva por excelência persuasiva, pois é nele que se 

instalam todas as condições para o exercício de dominação pela palavra, não sendo possível a 

reversibilidade enunciativa entre os interlocutores, já que o tu se transforma em mero 

enunciatário, sem qualquer possibilidade de interferir e modificar aquilo que está sendo dito. 

                                                 
22

 Termo que designa a influência e o domínio da publicidade em textos de diferentes gêneros, de acordo com 

Pinheiro (2002). Cf. capítulo 1.2 dessa obra. 
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É um discurso exclusivista, que não permite mediações ou ponderações. Enquanto o discurso 

lúdico e o polêmico tendem a um maior ou menor grau de polissemia, respectivamente, o 

autoritário fixa-se num jogo parafrásico.   

Por outro lado, sabemos que os gêneros publicitários podem se agrupar de várias 

formas e assim sendo se caracterizar através de diferentes tipologias. De modo que segundo 

uma observação sistemática feita de acordo com o canal de veiculação propomos a seguinte 

classificação: os gêneros publicitários digitalizados, que são aqueles que fazem parte do 

domínio do espaço cibernético, tais como: a mala-direta e o anúncio via internet, os gêneros 

publicitários fonográficos, que são veiculados, graças a telefonia e a radiofonia, quais sejam: 

o jingle, o midiafone, o telemarketing, entre outros, bem como: os gêneros publicitários 

videográficos, cujo som e imagem são transmitidos através da televisão e do cinema,  tais 

como os videoclipes, os trailers, os filmes publicitários, etc. E ainda os gêneros publicitários 

impressos, que  se materializam através de  cartazes, folhetos, catálogos, banners. Entre estes 

gêneros impressos, se encontra a empiria de nossa pesquisa o anúncio publicitário impresso. 

 Segundo Predebon (2000) este normalmente compõe-se por cinco elementos, quais 

sejam: os verbais, que são o título, o slogan, o texto e a logomarca e os elementos não verbais 

ou seja a imagem. O titulo constituí-se de uma frase curta e chamativa, usada para atrair a 

atenção do leitor. O slogan se representa através de uma frase curta que identifica e apresenta 

as qualidades de um determinado produto ou empresa. Alguns tornaram-se tão poderosos que 

entraram para a linguagem popular. Vejamos como exemplo o caso de “Não é nenhuma 

Brastemp”, usado normalmente para designar coisas e até pessoas com pouca qualidade. 

  Ainda segundo Predebon o texto deve apresentar ideias simples, linguagem coloquial 

e tratar apenas um assunto, deve ser positivo, mostrando o que se quer alcançar e ainda  

trabalhar com a emoção para convencer o consumidor. A exemplo da série Mamíferos 

Parmalat que apelava para o instinto materno. E ainda pode apelar para a razão e ser objetivo, 

apresentando as vantagens de um produto, tal como o exemplo do anúncio da Volkswagen 

que transmitia confiança quando anunciava o fusca mostrando a sua imagem e afirmava: 

Buracos, voltei! A vida é simples. Quer luxo, compre o Santana. 

  Enquanto que a logomarca é composta do logotipo mais o símbolo visual. O logotipo 

por sua vez é o nome da empresa com determinada fonte e cor e o símbolo visual caracteriza 

se por uma figura simples que representa as características do produto. Por fim, temos a 

imagem que geralmente está relacionada à ideia que se quer enfatizar no texto ou à própria 

imagem do produto. Tais imagens são importantes tanto pelo modo como são construídas e 

tratadas formalmente, quanto pelos significados e valores que transmitem uma vez que tentam 
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criar uma associação entre produtos oferecidos e certas características socialmente desejáveis 

e significativas, a fim de produzir a impressão de que é possível vir a ser certo tipo de pessoa 

comprando aquele produto. 

 Segundo Sampaio (1999, p. 235), o anúncio consiste em uma “peça de comunicação 

gráfica veiculada em jornais, revistas e outros meios de comunicação semelhantes’’. Ele 

representa uma imagem construída, transmitido de modo a dizer algo, ou melhor, para vender 

algo; ele tem uma intenção persuasiva e o faz usando imagens, mas também palavras, ele se 

constitui uma complexa combinação de linguagens – verbal, gestual, narrativa, imagética e 

assim por diante – que articula muitos significados para serem decodificados. 

 De maneira que um conhecimento qualitativo e quantitativo do mercado com seus 

gostos, tendências culturais, necessidades básicas, áreas de interesse, poder aquisitivo surge 

como elementos que vão auxiliar na busca da melhor forma de vender/anunciar o produto.  

 Deste último necessário se faz pesquisar a melhor cor, formato, embalagem, tamanho, 

aspecto (entre outros) responsáveis pelo destaque de suas características intrínsecas, a fim de 

torná-lo mais atraente, mais perceptível no meio de seus concorrentes. Isto porque o anúncio 

encontra-se em meio a outras mensagens e objetos que mesmo sendo de natureza diferente, 

também recebem e disputam nossa atenção. Ele deverá, portanto ou nos transmitir 

informações suficientes ao primeiro olhar ou então conter elementos que nos levem a olhá-lo 

uma outra vez e de forma mais demorada. 

 Por outro lado, segundo Campos (1975, p. 110) “o anúncio deverá ser breve, incisivo 

em sua afirmação, concentrado em sua significação”. E ela adverte que ele tem uma vida 

bastante curta e é preciso renová-lo sempre, encontrar formulas imprevistas, ricas em 

significação para vestir o produto em sua apresentação ao consumidor. Neste sentido, muitos 

são os recursos utilizados pelas equipes de criação publicitária para torná-lo mais perceptível, 

eles compreendem tanto o pisca-pisca nos anúncios luminosos, quanto uma entonação 

estranha na voz do locutor: uma ilustração contrastante com o elemento verbal, a ambiguidade 

no título ou no texto ou ainda deformações ortográficas. 

Não podemos perder de vista que no anúncio a meta passa a ser a quebra da rotina, da 

automatização, sem, no entanto, impedir a comunicação breve e objetiva da mensagem 

comercial. Por outro ângulo, sintonizado com a visão de mundo dos grupos sociais aos quais 

se destina, esse tipo de texto extrapola a finalidade comercial e passa a ser produção cultural 

na medida em que interpreta todas as instâncias da vida em sociedade, uma campanha 

publicitária - ou mesmo uma peça publicitária isolada, como o anúncio publicitário impresso 
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– é construída a partir das representações do consumo e dos valores dos grupos sociais aos 

quais se destina. Assim para Vestergaard & Schrøder (1988, p.74): 

 

Os anúncios [publicitários] devem preencher a carência de identidade 

de cada leitor, a necessidade que cada pessoa tem de aderir a valores e 

estilos de vida que lhe permitam compreender o mundo e seu lugar 

nele; há um processo de significação no qual um certo produto se torna 

a expressão, de determinado  conteúdo  (estilo de vida e valores). 

 

 Para Widholzer (2005) os anúncios publicitários representam um dos gêneros textuais 

a que os leitores estão mais expostos na atualidade, fato que não pode ser ignorado pelo 

ensino formal, configurando-se a publicidade assim, como uma forma de pedagogia cultural. 

De modo que acreditamos que as possibilidades de utilização do texto publicitário como 

suporte pedagógico são ricas e podem constituir um primeiro passo para que o ensino das 

mídias faça parte das práticas pedagógicas em nosso país.  

Desse modo, quando estudamos em sala de aula as propagandas e contrapropagandas 

aliadas à discussão de ideologias conflitantes, estamos procedendo a um contraponto dos 

gêneros publicitários; na publicidade, exploramos a ideologia do consumismo; enquanto na 

contra-publicidade, estamos estudando os processos de conscientização contra o consumo. 

Entendemos então que estamos contribuindo para a formação de nossos educandos, através do 

estudo dos gêneros textuais enquanto recursos didático-pedagógicos, que oportunizam não só 

à análise e maior compreensão da linguagem publicitária, mas também a interpretação crítica 

dos discursos ideológicos e contra-ideológicos subjacentes a esses textos.  

 Com a finalidade de evitar algumas ambiguidades esclarecemos que para vários 

teóricos, inclusive Sampaio (1999), publicidade significa informação disseminada 

editorialmente (através de jornal, revista, rádio, TV, cinema ou outro meio de comunicação 

público) com o objetivo de divulgar informações sobre pessoas, empresas, produtos, 

entidades, ideias, eventos etc., sem que para isso o anunciante pague pelo espaço ou tempo 

utilizado na difusão da informação, enquanto que a propaganda, na maioria das vezes, é a 

divulgação de um produto ou serviço com o objetivo de informar e despertar interesse de 

compra/uso nos consumidores. Muito embora, no Brasil e em alguns outros países de língua 

latina, as palavras propaganda e publicidade são geralmente usadas com o mesmo sentido e 

esta tendência parece ser definitiva, independentemente das tentativas de definição que 

possamos ter elaboradas em dicionários ou em livros acadêmicos, portanto, nesta pesquisa, 

empregaremos tais termos como sinônimos, como usualmente se apresentam em diversas 

pesquisas.  
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 Por outro lado, se vamos estudar o discurso publicitário e seu caráter ideológico e 

contra-ideológico, nas culturas brasileira e francesa, imprescindível se faz discutirmos a 

natureza da cultura, seu funcionamento através da ideologia e sua relação com o 

interculturalismo para melhor subsidiarmos a parte prática da nossa pesquisa. 

 

1.2. CALEIDOSCÓPIO DA CULTURA: “OS FRAGMENTOS MÓVEIS” DA 

IDEOLOGIA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS  

 

1.2.1. Origem da concepção sócio-histórica de ideologia 

 

Se nesta pesquisa pretendemos verificar os mecanismos ideológicos subjacentes aos 

discursos (contra)publicitários encontrados em anúncios impressos (em prol ou contra o 

tabagismo), necessária se faz uma incursão sobre o funcionamento sociocultural desses 

textos, de modo que encaminhe uma plausível leitura, de modo que possam ser interpretados 

os processos de produção de sentidos engendrados na (des)construção deles. Desta forma, 

nossa tarefa implica na devida compreensão por que a ideologia é possível e através de quais 

elementos se revela ou ainda qual a relação que a ideologia estabelece com a linguagem e 

seus (possíveis) efeitos de sentido na superfície discursiva. Por isso, deter-nos-emos 

primeiramente em discutir sobre a ideologia e seus mecanismos para, posteriormente, 

abordarmos a cultura e sua manifestação mediante abordagem intercultural. 

Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade por meio de instituições 

determinadas, os homens produzem ideias ou representações através das quais procuram 

explicar e compreender sua própria vida individual, social, suas relações com a natureza e 

com o sobrenatural. Essas ideias ou representações, entretanto, revelarão o modo real como 

suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração 

econômica e de dominação política, conforme o caso. Sendo assim, observando a realidade 

que nos circunda, verificamos que a ideologia perpassa nossas práticas sociais e discursivas, 

estando implícita nas formas de ver, pensar, compreender, recriar nosso modo de falar e agir. 

E, se alguém torna-se consciente de que um determinado aspecto do senso comum, daquilo 

que parece natural, sustenta desigualdades de poder em detrimento de si próprio/a, aquele 

aspecto deixa de ser senso comum e pode perder a potencialidade de sustentar desigualdades 

de poder, isto é, de funcionar ideologicamente.  

Neste contexto, o conceito de ideologia tem sofrido diferentes influências, filiando-o a 

diferentes perspectivas teóricas. Originariamente, o termo ideologia apareceu pela primeira 
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vez, em 1801, na obra Elementos da ideologia, escrita pelo filósofo Destut de Tracy, 

sinônimo da ciência que deveria estudar a faculdade de pensar, ligando-se ao mundo das 

ideias.  

Em contrapartida, em A ideologia alemã, Marx e Engels (1845) concebem a ideologia 

como “consciência” necessariamente “falsa”, como pensamento distante da realidade, como 

“forma ilusória de pensar”, realizando a lógica do poder fazendo com que as divisões e as 

diferenças apareçam como simples diversidade das condições de vida de cada um, e a 

multiplicidade das instituições, longe de ser percebida como pluralidade conflituosa, apareça 

como um conjunto de esferas identificadas umas às outras, harmoniosas e funcionalmente, 

condição para que um poder unitário se exerça sobre a totalidade do social e apareça, 

portanto, dotado da aura da universalidade, que não teria se fosse obrigado a admitir 

realmente a divisão efetiva da sociedade em classes (CHAUÍ, 1980). 

De acordo com Eagleton (1997, p. 52): “A alienação final seria não saber que 

estivemos alienados”. E prossegue nas suas discussões sobre o assunto, citando mais adiante   

Williams (1977, p. 132, apud EAGLETON, 1997, p. 52) : “nenhum modo de produção e 

portanto nenhuma ordem social nem cultura dominante, jamais inclui ou esgota, na realidade, 

toda a prática humana, energia humana e interação humana”. Cada formação social 

representa um amálgama complexo daquilo que Williams denomina formas de consciência 

“dominantes”, “residuais” e “emergentes”, e, desse modo, nenhuma hegemonia pode ser 

absoluta. Consoante a cada formação social, haverá tantas formações discursivas quantas 

forem as formações ideológicas no seio social. 

Numa visão marxista, a ideologia esteia-se numa concepção de ocultamento da 

realidade social. Através dela, os homens legitimam as condições sociais de exploração e de 

dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. Enfim, também representa um 

aspecto fundamental da existência histórica dos homens a ação pela qual podem ou 

reproduzir as relações sociais existentes, ou transformá-las, seja de maneira radical, ao 

fazerem uma revolução, seja de maneira parcial, ao fazerem reformas. 

 

1.2.2. Revisão da concepção marxista de ideologia 

 

Segundo Gramsci (1968) a ideologia se populariza, tornando-se um conjunto de ideias 

e de valores concatenados e coerentes, aceitos por todos os que são contrários à dominação 

existente e que imaginam uma nova sociedade que realize essas ideias e esses valores. A 

exemplo dos servos, aprendizes, pequenos artesãos e pequenos comerciantes no final da 
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Idade Média e no início do mercantilismo que aceitaram e incorporaram as ideias de 

liberdade, de igualdade e de fraternidade, defendidas pela burguesia em ascensão, em busca 

do poder político. Os ideais de Fraternidade, Igualdade e Liberdade
23

 serviram como palavras 

de ordem para esta classe social, quando da Revolução Francesa. Enfim, o momento 

essencial de consolidação social da ideologia ocorre quando as ideias e valores da classe 

emergente são interiorizados pela consciência de todos os membros não dominantes da 

sociedade. Assim, é trabalho específico do discurso ideológico. 

Através de seus intelectuais irá produzir ideias que confirmem essa alienação, 

fazendo, por exemplo, com que os homens creiam que são desiguais por natureza e por 

talentos, ou por desejo próprio, ou seja, os que honestamente trabalham enriquecem e os 

preguiçosos, empobrecem. Ou, então, faz com que creiam que são desiguais por natureza, 

mas que a vida social, permitindo a todos o direito de trabalhar, lhes dá iguais chances de 

melhorar – ocultando, de modo que os que trabalham não são senhores de seu trabalho e que, 

portanto, suas chances de melhorar não dependem deles, mas de quem possui os meios e 

condições do trabalho. Ou ainda, faz com que os homens creiam que são desiguais por 

natureza e pelas condições sociais, mas que são iguais perante a lei e perante o Estado, 

escondendo que a lei foi feita pelos dominantes e que o Estado constitui-se instrumento dos 

dominantes.  

 Dos dois componentes do poder, a força mais significativa não é a violência dos 

dominadores, mas o consentimento dos dominados em sua dominação, uma vez que ambos 

partilham as mesmas representações, para que a força de uma classe impere sobre as outras. 

Logo, é impossível: 

 

Separar as representações que legitimam daquelas que organizam, e 

opô-las como ideológicas e não-ideológicas, pois não se pode 

organizar um poder de opressão durável a não ser que se lhe dê a 

forma de uma troca, de um contrato, isto é, tornando-o legítimo de 

alguma maneira, transformando-o em ‘compromisso recíproco’ entre 

dominantes e dominados (GODELIER, 1984, p. 200). 

 

O Estado representa uma comunidade ilusória, porque assim, ele se revela aos sujeitos 

sociais. Estes precisam dessa figura unificada e unificadora para conseguirem tolerar a 

existência das divisões sociais, escondendo que tais divisões permanecem através dele. Este, 

por sua vez, representa uma espécie de grande indivíduo coletivo, um organismo feito de 
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  Fraternité, Égalité et Liberté. 
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partes ou de órgãos funcionais que ora estão em harmonia e ora em conflito, ora estão bem 

regulados, ora em crise.   

A ideologia emerge da práxis social, fazendo com que os homens creiam que suas 

vidas são o que são em decorrência da ação de certas entidades (a Natureza, os deuses ou 

Deus, a Razão ou a Ciência, a Sociedade, o Estado) que existem em si e por si e às quais 

estes homens devem se submeter. Seu papel também se constitui o de fazer com que eles 

creiam que tais ideias representam efetivamente a realidade e que são autônomas e que 

representam realidades autônomas. “A ideologia é o processo pelo qual as ideias da classe 

dominante se tornam ideias de todas as classes sociais, se tornam ideias dominantes” 

(CHAUI, 1981, p. 92).  

Portanto, quando a dominação e a exploração de uma classe for perceptível como 

violência, como poder injusto e ilegítimo, os explorados e dominados se sentem no justo e 

legítimo direito de recusá-la, revoltando-se. Por este motivo, o papel específico da ideologia 

como instrumento da luta de classes consiste em impedir que a dominação e a exploração 

sejam percebidos em sua realidade concreta. Para tanto, representa função da ideologia 

dissimular e ocultar a existência das divisões sociais como divisões de classes, escondendo, 

assim, sua própria origem. Ou seja, ela esconde que nasceu da luta de classes para servir a 

uma classe na dominação.    

A partir de uma releitura de Karl Marx em diversas obras (1966, 1975, 1980, 1989), 

Althusser redimensiona a visão sobre a ideologia em sua Teoria Geral. Nessa direção, 

Althusser em Aparelhos ideológicos de Estado (2007), quando se referia à sociedade, a 

concebia, como uma estrutura articulada em duas instâncias, quais sejam: uma infra-estrutura 

e uma super-estrutura. A infra-estrutura estaria relacionada à base econômica, quais sejam: a 

força de trabalho, os bens de produção, circulação e consumo. Enquanto que a super-estrutura 

compreenderia o jurídico, o político, o religioso, o moral e toda a estrutura que dirigiria a 

sociedade.  No entanto, diferentemente da visão marxista, relaciona a ideologia aos 

mecanismos ideológicos que têm por efeito o reconhecimento da necessidade da divisão do 

trabalho e do caráter natural do lugar determinado para cada ator social na produção. O 

mecanismo pelo qual a ideologia leva o agente social a reconhecer o seu lugar é o mecanismo 

da sujeição. O agente se reconhece como sujeito e se sujeita a um Sujeito absoluto. Em cada 

ideologia o lugar do sujeito é ocupado por entidades abstratas, Deus, a Humanidade, o 

Capital, a Nação, etc., as quais, embora específicas em cada uma, são perfeitamente 

equivalentes nos mecanismos da ideologia em geral. 
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Esse mecanismo ideológico básico – a sujeição – não está presente somente nas 

ideias, mas existe num conjunto de práticas, de rituais situados em um conjunto de 

instituições concretas. Embora distintas, essas instituições concretas possuem a unidade do 

efeito de sujeição sobre os agentes sociais ao seu alcance. Sua unidade, entretanto, não pode 

lhe conferir uma política ou um comando unificado, a não ser através da ideologia 

dominante: são os aparelhos ideológicos de Estado, segundo Althusser. 

Desta feita, visto que, a ideologia não tem história, mas fabrica histórias imaginárias 

que nada mais são do que uma forma de legitimar a dominação da classe dominante, 

compreendemos por que a história ideológica será sempre uma história narrada do ponto de 

vista do vencedor ou dos poderosos. Não possuímos a história dos escravos, nem a dos 

servos, nem a dos trabalhadores vencidos – não só suas ações não são registradas pelo 

historiador, mas os dominantes também não permitem que restem vestígios dessa história. 

Por isso, os dominados aparecem nos textos dos historiadores sempre a partir do modo como 

eram vistos e compreendidos pelos próprios vencedores. Além disso, o termo ideologia tanto 

se aplica para a classe dominante, que orienta uma ação de dominação e exploração, como 

também para a classe dominada, que orienta uma ação de libertação. Ao utilizar o mesmo 

termo para dois posicionamentos antitéticos, é porque deve haver, algo comum entre as duas 

posições, que é preciso explicitar.  

 

1.2.3. A concepção discursiva de ideologia 

 

Embora o conceito de ideologia em geral seja uma operação formal, sua abordagem 

faz-se necessária, para que ela não se transforme num monopólio da classe dominante. Tal 

monopólio se estabelece na medida em que identificamos o seu conceito com a ideologia 

desta classe, afirmando que toda ela, por sua natureza, se revela falsa e mistificadora. Esta 

última posição impossibilita à classe dominada elaborar sua própria ideologia, desvendando 

as contradições objetivas de dominação e exploração e sustentando uma ação libertadora e 

revolucionária. 

 Ora, sabemos que o único discurso capaz de inviabilizar o discurso ideológico, 

representa o antidiscurso da ideologia, o seu negativo, a sua contradição. Chauí afirma: “A 

crítica da ideologia não se fará pelo contraponto de um segundo discurso, mas se fará dentro 

dela, isto é, pela elaboração de um discurso negativo no interior do discurso ideológico” 

(1980, p. 23). Ou diremos de outro modo que  no discurso dominante insurge o seu opositor 

na figura do contradiscurso cujo objetivo precípuo consiste em destituir as tramas semântico-
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enunciativas daquele através de sentidos contraditórios, interditados e/ou polemizadores. 

Todavia, segundo Chagas Deiró (1978) mesmo o conceito de ideologia em geral sendo 

ambivalente, não significa que exista alguma ideologia neutra, já que toda ela, ao definir-se 

como princípios e normas orientadoras, se engajará, orientando uma ação libertadora 

(dialética e objetiva) da classe dominada ou, ao contrário, uma ação mantenedora do status 

quo (antidialética e não objetiva).   

Concluímos assim que a formação discursiva (possivelmente imbricada a outras) 

determinará as possibilidades e obrigatoriedades do dizer e, como corolário, o que não possa 

ser enunciado e, dessa maneira, possa ser silenciado, interditado, relegado ao esquecimento. 

Principalmente, em situação de exercício explicito ou velado da censura, estabelece-se um 

jogo de relações de força determinando o que não pode ser dito quando o sujeito fala, 

gerando toda uma incompletude entre o sujeito e o sentido no seu ato de interlocução. 

Situação muitas vezes repetida quando vivenciamos a ditadura no nosso país, onde não 

tínhamos direito algum de externarmos nossas insatisfações com relação ao regime político 

vigente, entre outras coisas.   

Na perspectiva de nossa pesquisa a visão de ideologia não se adstringe aos aspectos 

eminentemente políticos da enunciação, mas amplia-se às diversas práticas socioculturais. 

Assim, ao invés de enfocarmos uma perspectiva exclusivamente economicista, a exemplo 

daquela defendida por Marx, concebemos a ideologia sob a ótica cultural, que sem 

desconsiderar aspectos econômicos das condições materiais de existência não lhe conferem a 

primazia, mas a entendem como decorrente dos processos simbólicos mediante as 

representações advindas da cultura e de suas transformações sócio-históricas. 

Inegavelmente a cultura exerce um papel assaz relevante nos processos simbólicos,  

revestindo-se de múltiplas conotações, conforme a perspectiva teórica que lhe sirva de 

fundamento. A título de tornarmos mais preciso aquele conceito cuja teorização presidirá 

nosso estudo, além do sentido original do termo, faremos duas distinções sobre a natureza da 

cultura a partir de suas respectivas conceituações. 

 

1.2.4. No jogo de espelhos da cultura e interculturalismo 

 

1.2.4.1. Advento do termo “cultura” 

 

Oriundo do termo latino, colere, cultura significava, nos primórdios das civilizações, 

‘cultivar, habitar, criar, conservar’, relacionando ao trato do homem com a natureza, no 
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sentido de preservá-la até que se torne adequada à habitação humana (ARENDT, 2005). A 

cultura aplicava-se também ao ‘culto’ dos deuses, bem como às coisas do espírito, revelando, 

em geral, uma certa conotação romântica, já que não exibia qualquer implicação com a 

estrutura social, através dos costumes, crenças e usos da linguagem. 

 

1.2.4.2. Concepções correntes de cultura 

 

Na nossa concepção, há duas grandes vertentes de cultura: uma referente a um 

conceito mais amplo atrelado ao senso comum e, outra, mais específica e restrita, relacionada 

a diferentes perspectivas científicas, a saber: Antropologia, Sociologia e Semiologia, entre 

outras.  

Latu sensu, entre os estudiosos dos fenômenos da cultura, dentre eles Santaella (2003) 

há consenso sobre o fato de que cultura se aprende, permitindo à adaptação humana ao seu 

ambiente natural, varia enormemente, se manifesta em instituições, padrões de pensamento e 

objetos materiais. Um sinônimo de cultura é tradição, o outro, civilização, mas seus usos se 

diferenciaram ao longo da história. 

Tylor, no seu “Primitive Culture”, em 1871, a definiu como um todo complexo que 

inclui conhecimento, crença, arte, lei, moral, costumes e quaisquer outras capacidades e 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Esta concepção holística da 

cultura não foi, entretanto, inteiramente nova, pois teve seus antecessores intelectuais em 

Vico e Herder, ambos defensores, embora de modo muito distinto, da ideia da cultura como 

um todo integral. Tomemos como um exemplo cultural, o hábito dos franceses de comerem 

durante as refeições principais, quais sejam o almoço e o jantar, sempre acompanhando-as  a 

base de pão e vinho. Hábito que ocorre ao longo de muitos anos, inclusive, sendo bastante 

apreciado por eles. 

Um exemplo dos costumes para o caso em questão, diríamos já faz parte da culinária 

e do folclore francês seria la galette des rois, presente durante o mês de janeiro nos lares 

franceses e nas festas entre jovens estrangeiros na França, simbolizando a volta do rei que 

vinha da caça de volta para o castelo que o esperava com bailes e grandes comemorações. 

Este bolo ao ser degustado por alguém (moça ou rapaz) que se fizer presente durante a 

ocasião (festa) propiciará a esta pessoa a possibilidade de se tornar o rei ou rainha da festa, ao 

encontrar a fêve em um dos pedaços do bolo e este/a poderá escolher o seu par e com ele/a 

dançar. O escolhido(a) rei ou rainha será coroado com uma coroa de papel (simbólica). Este 
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evento também tem uma ligação com a Epifânia, isto é a vinda dos três reis magos do oriente 

para o nascimento de Jesus Cristo, que também é comemorada no mês de janeiro, no dia seis. 

Assim, não podemos esquecer que é sempre fundamental entender os sentidos que 

uma realidade social tem para aqueles que a vivem, uma vez que cada uma possui sua lógica 

interna, a qual devemos procurar conhecer, a fim de que possamos sentir as suas práticas, 

costumes, concepções e as transformações sem assumirmos uma atitude etnocêntrica. É 

preciso também relacionar a variedade de procedimentos culturais com os contextos em que 

são produzidos. As variações nas formas de família, por exemplo, ou nas maneiras de habitar, 

de se vestir ou de distribuir os produtos do trabalho não são gratuitas. Fazem sentido para os 

agrupamentos humanos que as vivem, são resultado de sua história, relacionam-se com as 

condições materiais de sua existência. Entendido assim, o estudo da cultura pode contribuir 

no combate a preconceitos, ensejando o respeito e a dignidade nas relações humanas.  

Strictu sensu, concebe-se a cultura como um conjunto de elementos próprios a todo 

grupo humano, compreendendo tanto a religião quanto os costumes sexuais, o direito, as 

práticas culinárias, os hábitos estéticos, entre outros. De fato, tudo aquilo que pode ser 

entendido como uma organização, como uma regulação simbólica da vida social pertencente 

à cultura, sendo esta a maneira pela qual se agenciam num mesmo todo elementos tão 

diversos quanto à arte e à arquitetura, com ou sem arquiteto, às posturas nas práticas do parto, 

micção, defecação, aos rituais do casamento, morte, a escritura ou o arco e flecha. Todos 

esses traços simbólicos formam um conjunto de modelos diferentes de organização da vida 

social, de acordo com a sociedade que a etnologia
24

 descreve ou mesmo de acordo com os 

grupos estudados dentro de uma mesma sociedade. 

Sociologicamente, segundo Douglas (1982) entende-se que conforme a cultura uma 

dada sociedade compartilha valores e crenças que orientam as relações e as formas de 

interação entre os cidadãos que, por sua vez, se subordinam à estrutura social da qual 

participam. A novidade não está nessa definição, mas na forma de entender a estrutura social 

na qual os modos de vida se apóiam, que seria formada por duas variáveis básicas, a 

intensidade das relações de solidariedade entre os indivíduos e o contexto mais ou menos 

estratificado, as estruturas de diferenciação, autoridade e hierarquia em que os grupos ou 

indivíduos se inserem. 

                                                 
24

 De acordo com a Enciclopédia de Cultura, Sociologia e Ciências Correlatas (1962), etnologia é o aspecto 

científico da etnografia ou a ciência que estuda a origem e envolver étnico-cultural das sociedades humanas. 

Enquanto que, segundo Johnson (1997), a etnologia constitui um método de pesquisa associado principalmente a 

estudos antropológicos de sociedades tribais, mas é também usado por sociólogos, sobretudo, em relação a 

grupos, organizações e comunidades que são parte de sociedades maiores e mais complexas, tais como hospitais, 

bairros étnicos, gangues urbanas e cultos religiosos. 
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Por outro lado, sob uma visão semiótica, a cultura, representa um sistema de 

símbolos, cujos significados, no dizer de Max Weber, prende-se a uma teia criada pelo 

próprio homem. Essa teia e sua análise, em consonância com Geertz (1973), constitui a 

cultura. Tal análise consiste em desvendar esses significados, esclarecendo relações entre si, 

de forma a não ensejar uma simples interpretação e explicação dos fatos de forma isolada, 

mas sim, à importância do conjunto, como ele está sendo vivido e transmitido, perpetuado 

pela adaptação de quem chega e se insere na urdidura dos significados, sejam eles julgados 

corretos, ridículos, inocentes, cruéis... 

Na nossa concepção, a história de cada sociedade pode explicar as particularidades de 

cada cultura, as maneiras como seus setores, suas concepções, formas, produtos, técnicas, 

instituições se relacionam, formando uma teia que condiciona seu próprio desenvolvimento. 

De fato, os processos de simbolização são muito importantes para abordagem intercultural 

que usaremos em nosso estudo, visto ser o conceito de cultura:   

 

 (...) essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 

homem é um animal amarrado a Teias de significados que ele mesmo 

teceu assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, 

não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 

ciência interpretativa à procura do significado. Cliffortd Geertz 

(1973, p.24). 
 

Ciência esta que permite a condensação do conhecimento, o processamento dos 

sentidos múltiplos, da (trans)formação da experiência mediante relação entre as entidades, os 

diferentes grupos e representações coletivas, que se (re)produzem no seio social. Tal como 

podemos exemplificar através da publicidade abaixo que representa a simbolização de um 

desses grupos (ciganos
25

), através de uma marca de cigarros, cujo texto icônico apresenta 

toda a essência cultural que o representa, visto que o participante que se apresenta como 

protótipo representa uma dança cigana e veste uma indumentária composta por cigarros, esse 

efeito de sentido mostra a relação intrínseca entre esse grupo e o hábito marcante de fumar. 

Às vezes, nos vemos impedidos de compreender o povo, não porque não falamos o 

seu idioma, mas porque não podemos situar-nos entre eles. A cultura não representa um 

poder ou algo a que podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 

comportamentos, as instituições ou os processos; ela integra um contexto, em que estes 

podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descrito com densidade. 

                                                 
25

 Gitanes. 
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                                              Figura 4: Publicidade Francesa 1 

                                                  Fonte: www.allposters.com 

Assim sendo, destacamos a impossibilidade de estudarmos uma língua divorciada da 

cultura que a forjou, tendo em vista que as estruturas linguísticas se moldam aos eventos 

sócio-comunicativos específicos. Verificamos exatamente por isso que, quando um francês 

dirige-se a alguém para pedir ou perguntar algo, ele sempre usará as formas de polidez quais 

sejam o por  favor senhor (senhora, senhorita), (s’il vous plaît) ou disponha senhor (senhora, 

senhorita), (je vous en prie) com os verbos no condicional, sempre indicando polidez e 

formalidade, indicando as relações sociais  e culturais que sustêm seu idioma. 

O cerne da abordagem cultural representa em nosso estudo um procedimento de 

acesso ao mundo conceptual no qual vivem os nossos sujeitos, de forma a podermos, num 

sentido um tanto mais amplo, dialogar com eles através dos processos simbólicos que 

estabelecem o lastro dos diversos eventos sócio-comunicativos em que se inserem.  

Logo, comprometer-se com uma dada concepção de cultura e abordagem 

interpretativa do seu estudo significa comprometer-se com uma cosmovisão, assumindo a 

parcialidade e o recorte como pré-requisitos inevitáveis à assunção primordial de que os 

sentidos nunca são os mesmos, porque jamais nos banhamos duas vezes nas águas de um 

mesmo rio, como diria Heráclito. 

Não podemos esquecer que, neste contexto, a discussão acerca das relações entre a 

comunicação, a cultura e a história sustenta a possibilidade de se construir um renovado olhar 

sobre a natureza da publicidade, neste contexto, o próprio Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária reconhece “que a publicidade exerce forte influência de ordem 

cultural sobre grandes massas da população” (CONAR, 2002, Art. 7º, Seção 1). Assim sendo 

uma campanha publicitária ou mesmo uma peça publicitária isolada é construída a partir das 

representações do consumo e dos valores aos quais se destina.  
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Esse controle é efetivamente construído tendo em vista a consolidação de uma 

imagem de homem pré-concebido, estereotipado, bem como a manutenção das relações 

sociais. Com insistência, os modelos comportamentos e padrões estabelecidos pelo sistema 

vigente que são repassados a toda a sociedade, o que significa assegurar as concepções de 

mundo pré-estabelecidas. Isto porque são as palavras usadas cotidianamente, veiculadas na 

mídia pela literatura popular aquelas que constroem o pensamento e transportam ideias e 

informações. 

Diante do exposto, inferimos que o (contra)discurso revela-se ideologicamente através 

dos elementos culturais selecionados para figurativizar: as representações sociais, os 

estereótipos, os papéis socioculturais de gênero e classe, o modelo de sociedade valorizado, 

as crenças, as visões de mundo, entre outras  categorias culturais que normalmente se 

encontram presentes no anúncio publicitário. Constatamos isso quando chegamos a um outro 

país, com tradições inteiramente diferentes das nossas e nos apercebemos que o mais 

importante não consiste apenas em ter um domínio total do idioma deste país, mas sim 

conhecer as suas regras culturais, caracterizadoras de uma dada civilização,
26

 estado ou 

condição de um povo. Essas regras ou elementos culturais, abstratos ou concretos foram 

coletiva e/ou individualmente elaborados, desenvolvidos ou aprimorados e  assinalam certo 

grau de desenvolvimento tecnológico, econômico e intelectual, considerando-se o modelo das 

sociedades ocidentais ditas modernas.  

   

1.2.4.3. A cultura numa perspectiva discursivo-intercultural 

 

Sob um prisma discursivo-intercultural, apoiando-nos em Santos (1994) a cultura 

passa a ser entendida como uma dimensão da realidade social, a não-material, uma dimensão 

totalizadora, pois entrecorta os vários aspectos dessa realidade do conhecimento num sentido 

ampliado. Cultura constitui-se todo conhecimento que uma sociedade tem e expressa sobre si 

mesma, sobre outras sociedades, sobre o meio material em que vive e sua própria existência. 

Inclui ainda a arte, além da religião, os esportes, os jogos, a tecnologia, a ciência, a política. 

O estudo da cultura dessa forma compreendida volta-se para os modos pelos quais a realidade 

que se conhece é codificada por uma sociedade, através de palavras, ideias, doutrinas, teorias, 

                                                 
26

 Segundo Taylor apud Bonté e Izard, (1991, p. 151), a noção de civilização se cristaliza na Europa, no decorrer 

do século XVIII, no surgimento de uma nova ciência, a história filosófica ou racionalizada, que tinha por 

objetivo explicar em termos de relação histórica a diferença entre as sociedades selvagens e aquelas da Europa 

Ocidental. Ainda segundo Bonté e Izard este substantivo aparece na França em 1770; ele designa um certo 

estado de desenvolvimento, seja no conjunto de aquisições técnicas, sociais e intelectuais que o progresso 

contínuo da razão permitiu acumular. 
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práticas costumeiras e rituais, objetivando entender o sentido que fazem essas concepções e 

práticas para a sociedade que as vive, buscando nela seu desenvolvimento através da história 

e mostrando como a cultura se relaciona às forças sociais que as movem através de artefatos 

concretos e sistemas simbólicos, dentre eles a publicidade. 

Para nortear essa análise da ideologia sob o viés da cultura, fundarmentar-nos-emos 

na perspectiva intercultural de origem francesa. Considerando que o sentido é historicamente 

determinado, inclusive, na instância do leitor, assinalaremos, sempre que pertinente, as 

convergências e/ou divergências culturais entre os anúncios brasileiros e franceses 

integrantes de nosso corpus. Em vista disso, delinearemos, a partir de agora, sob qual ótica se 

apresenta a perspectiva que utilizaremos. Convém, entretanto, a princípio, compreender em 

que consiste e quais os elementos que a constituem, bem como sua origem e atuais 

desdobramentos teóricos. 

O estudo da cultura, enfatizará através da perspectiva intercultural o aspecto 

relacional existente entre os diversos indivíduos, grupos, entidades, instituições, sociedades, 

implicando em reciprocidade e eliminação de barreiras (PORCHER, 2004), o que inclusive 

se evidencia no prefixo inter. A análise daí decorrente ressalvará percepção de como eu vejo 

o Outro e de como nós nos vemos através das relações estabelecidas, conforme preconizado 

por Abdallah-Preteceille (2005). Nessa perspectiva, empregam-se termos como 

interculturalismo e interculturalidade (interculturalisme e interculturalité, respectivamente), 

sendo o primeiro o mais aceito academicamente, apesar de não ter sido ainda dicionarizado 

no Brasil e suprirem uma carência que os conceitos de multiculturalidade ou 

multiculturalismo
27

 tiveram para refletir a dinâmica social e para formular o objetivo de 

novas sínteses socioculturais. 

Segundo Chianca (2007, p.32), uma perspectiva intercultural pode ser assim descrita: 

“Uma proximidade das culturas baseada mais na compreensão, que na descrição; um 

reconhecimento das diferenças culturais; uma tomada de consciência visando fazer aparecer a 

relatividade dos valores próprios à cultura materna”
 28

 e compreende vários fatores, tais 

como: 

                                                 
27

 Segundo Fleuri (1998, p.32) o multiculturalismo reconhece que cada  povo e cada grupo social desenvolve 

historicamente uma identidade e uma cultura próprias. Considera que cada cultura é válida em si mesma, na 

medida em que corresponde às necessidades e às opções de uma coletividade. Ao enfatizar a historicidade e o 

relativismo inerentes à construção das identidades culturais, o multiculturalismo permite pensar alternativas para 

as minorias. Mas também pode justificar a fragmentação ou a criação de guetos culturais que reproduzem 

desigualdades e discriminações sociais. 
28

 No original : “Une approche des cultures basée sur la compréhension plutôt que sur la description; une 

reconnaissance des différences culturelles; une prise de conscience visant à faire apparaître la relativité des 

valeurs propres à la culture maternelle’’. 
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(...) uma abertura para o outro, condicionada pela sua própria; um 

engajamento dentro de um processo complexo, vivo, inscrito na 

história e no cotidiano, trata-se ao mesmo tempo de situar seu espaço 

próprio e aceitar que o outro se situe no dele; um trabalho sobre si, 

mesmo seu próprio engajamento no processo educativo, assim como 

uma tentativa de compreensão do contexto geral; um engajamento do 

aprendiz e do educador, mas também da instituição educativa
29

 

(CHIANCA, 2007, p.32). 

 

Oriundo da sociologia e usado inicialmente por Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron na obra Reprodução Social e Reprodução Cultural (1973), o conceito capital 

cultural é o conhecimento, a experiência e/ou conexões de uma pessoa ao longo de sua vida 

que o capacita a sobressair-se tão mais quanto menor for o background de experiências dos 

outros com quem interaja. Assim, abrange uma série de atos como uma relação social dentro 

de um sistema de intercâmbio que inclui o conhecimento cultural acumulado que confere 

poder e status ao seu detentor. Ou dito doutra forma, congrega formas de conhecimento, 

habilidades, educação e vantagens que uma pessoa tem e que lhe confere uma posição social  

na sociedade. 

Mediante esta noção cunhamos o conceito de capital discursivo-intercultural que se 

refere ao conjunto de conhecimentos e experiências relacionadas às diferentes enunciações 

produzidas, em língua materna e em língua estrangeira, em distintos contextos sócio-

históricos e que compondo nossa memória discursiva permite-nos produzir/compreender 

certos efeitos de sentidos nos discursos com os quais lidamos. 

Para De Carlo (1998), a abordagem da interculturalidade originou-se na França, no 

ensino de francês, como língua materna, no início dos anos 70 e se inscreveu em uma 

pedagogia de compensação destinada às crianças de imigrantes, objetivando integrá-las à 

cultura local. Em seguida, transformou-se em um meio para educá-las a viverem em uma 

sociedade pluriétnica e, por fim, foi colocada a disposição para servir de subsídio aos 

educadores e didáticos das línguas e culturas estrangeiras. Na mesma época, se desenvolve na 

Itália um projeto de educação intercultural (progetto Edint, dirigido pelo CEDE – Centro 

europeo dell’educazione), do qual, participavam pesquisadores e educadores, sob uma ótica 

interdisciplinar, para que o interculturalismo não se tornasse uma disciplina à parte, 

                                                 
29

 No original: “(...) une ouverture sur autrui, conditionnée par l’ouverture à soi ; un engagement dans un 

processus complexe, vivant, inscrit dans l’histoire et le quotidien, où il s’agit à la fois de situer sa propre place et 

d’accepter que l’autre se situe dans la sienne ; un travail sur soi, sur son propre engagement dans le processus 

éducatif ainsi qu’un essai de compréhension du contexte général ; un engagement de l’enseigné et de 

l’enseignant mais aussi de l’institution éducative”. 
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acrescentada aleatoriamente às disciplinas escolares, mas sim se inscrevendo em uma 

perspectiva cultural transversal a todas as disciplinas. 

Nos Estados Unidos, a composição da população e a expansão militar e econômica 

colocaram a comunicação e educação interculturais na ordem do dia, a partir da segunda 

guerra mundial. Inicialmente limitada apenas ao aspecto linguístico, à reflexão sobre os 

problemas relacionados à diversidade se estendem aos comportamentos não verbais, graças 

também ao conceito de choque cultural, elaborado por K. Oberg em 1960. Segundo este 

autor, um estrangeiro está submetido a um esforço contínuo de adaptação à cultura do país de 

acolhida, o que cria um estado de tensão e engendra frequentes incompreensões. Atualmente, 

em quase todas as universidades americanas existem departamentos de comunicação 

intercultural e numerosas associações foram fundadas neste campo do conhecimento, por 

exemplo: a “Society for intercultural Education, Training and Research ou l’International-

Intercultural Programs” com sua publicação “Occasional papers in Intercultural Learning”. 

Segundo De Carlo (1998)  no curso dos anos 80, este conceito entra gradualmente na 

didática das línguas estrangeiras e este caminho foi aberto pela abordagem comunicativa e 

modifica radicalmente as modalidades de acesso a cultura estrangeira num movimento 

recíproco de abertura e de disponibilidade, guardando suas raízes culturais. Eis aí a finalidade 

de atingir por um processo educativo complexo, através de uma situação que se transforma 

sempre e onde as etnias mais diferentes entram em contato de maneira temporária ou 

permanente. Trata-se, com efeito, de um paradoxo em função do qual cada um tem 

necessidade de salvaguardar sua própria identidade cultural e, ao mesmo tempo, deve estar 

pronto, para se transformar gradualmente, através do encontro e do contato com os outros. 

Conforme Fleuri (1998), na realidade brasileira, a dimensão intercultural se reveste de 

significados específicos. Colonialismos e migrações, dominações e convivências tem 

induzido profundos processos de aculturação30; fusões sincréticas e violentas, perdas de 

identidade31 cultural encontram-se na própria formação da sociedade brasileira. Vários 

historiadores e antropólogos procuraram reconstruir os desdobramentos e os multiformes 

                                                 
30

 A aculturação é definida como o “conjunto de fenômenos que resultam do contato direto e continuo entre 

grupos de indivíduos de culturas diferentes com mudanças subseqüentes de um ou dos vários grupos em contato” 

(Redfield, Linton et Herskovits, Memorandum, 1938). 

 
31

 C. Dubar resume muito bem a complexidade da noção de identidade, noção evolutiva desde o nascimento, 

construída e reconstruída ao longo da vida: “a identidade humana não é obtida de uma vez por todas no 

nascimento ela se constrói na infância e, doravante, deve se reconstruir ao longo da vida. O individuo nunca a 

constrói sozinho: ela depende tanto dos julgamentos dos outros quanto de suas orientações e de suas definições 

de si mesmo. A identidade é o resultado ao mesmo tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e 

objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de socialização que constroem os indivíduos e definem 

as instituições”(1991). Assim, a identidade supõe a diferença: a consciência de pertencer a uma mesma 

coletividade emerge apenas face a outras coletividades tidas como “estrangeiras”. 
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resultados dos contatos – espontâneos ou forçados – que se verificaram entre os diversos 

grupos. Verifica-se que o encontro/confronto entre culturas diferentes configura as próprias 

raízes da formação social brasileira e que os processos de integração aconteceram com 

profundidade. De fato, os grupos sociais não existem jamais de forma isolada, uma vez que a 

comunicação envolve sempre a relação entre pessoas e estas, por sua vez, veiculam e/ou 

mediatizam as relações entre as culturas.  

Portanto, na nossa concepção faz-se necessário nos voltarmos para esta pluralidade e 

heterogeneidade cultural, também presente na sala de aula, em que jovens de origens 

diferentes estão reunidos e interações acontecem, quando estes se  expressam, através de 

elementos verbais e não verbais, mostrando  suas visões de mundo
32

, o que em LE significa 

ensejar situações didáticas propícias à emergência do mundo da oralidade ao educando, 

utilizando-nos da riqueza de elementos culturais que estão na própria sala de aula.  E que 

podem vir à tona através da análise do discurso publicitário e de um trabalho consciente e 

sistemático da parte do educador em parceria com o educando. Alvo das nossas discussões e 

tema da próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 G. Calame-Griaule (1984, p.38) define visão de mundo como “... sendo o conjunto de representações através 

das quais um grupo humano determinado percebe a realidade que o cerca e a interpreta em função de suas 

preocupações culturais.”. Enquanto para S. Benadava (1982, p.37), as visões do mundo formam “uma série de 

crenças, representações e valorizações coletivas tendo uma origem mais ou menos perceptível”. Para ele as 

visões de mundo são a dimensão axiológica da cultura. Os termos que constam nas notas 23, 24 e 25 foram 

traduzidos e comentados pela professora doutora Rosalina Maria Sales Chianca, DLEM – Proling (UFPB). E 

se encontram na apostila: “Transcrição de algumas definições”, da disciplina “Tópicos em Sociolingüística 

I”. 
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2. DO DISCURSO PUBLICITÁRIO AO ENSINO DE FLE: OS 

ENTREMEIOS DISCURSIVOS 

 

 

2.1 O DISCURSO PUBLICITÁRIO: DA MULTIPLICIDADE DE IMAGENS À 

MOVÊNCIAS DE SENTIDOS 
 

O discurso publicitário se origina da confluência de diversos fatores, tendo uma 

organização interna dinâmica, de modo a impactar o público-alvo pela singularidade. Como 

assinala Citelli (1994, p. 43), ao apresentar certos aspectos a serem considerados em sua 

análise: “o texto publicitário nasce na conjunção de vários fatores, quer psicossociais, 

econômicos, quer do uso daquele enorme conjunto de efeitos retóricos aos quais não faltam as 

figuras de linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios”. Portanto, pretendemos 

nessa seção, caracterizar o discurso publicitário, considerando tanto suas condições de 

produção quanto sua conformação linguístico-discursivo intercultural, bem como descrever o 

funcionamento do anúncio tanto a favor quanto contra o tabagismo.  

 

2.1.1. Aspectos socioculturais 

 

Nesta seção, discutiremos de início, os aspectos socioculturais da publicidade sob três 

dimensões: a dimensão econômica, sócio-histórica e psicológica. Em seguida, deter-nos-emos 

nos seus aspectos linguístico-discursivos. 

Na dimensão econômica, destacamos que a publicidade emerge de um contexto sócio-

econômico de produção, comercialização e consumo de bens (móveis e imóveis) e serviços, 

vinculando-se a um circuito de trocas com vários participantes. Segundo Charaudeau (1979) 

de um lado, situa-se o fabricante que, mediante estudo de mercado sobre a aceitação do seu 

produto, dirige-se a uma agência para elaborar uma publicidade. De outro lado, deste circuito 

encontra-se o público-alvo que consumirá o objeto propagandeado.    

Esse tipo de discurso pode manifestar-se numa peça isolada ou numa campanha 

publicitária. Esta última, segundo Sampaio (1999), pode ser definida como a soma de diversos 

esforços publicitários integrados para cumprir determinados objetivos do anunciante, tais 

como: lançamento de uma nova marca no mercado, promoção de uma liquidação ou ainda 

sustentação das vendas e da imagem de um produto ou serviço já existente. A campanha de 

propaganda diferencia-se do anúncio ou do comercial isolado pela maior quantidade e 
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integração das peças de comunicação utilizadas – como cartazes, outdoor, anúncios, jornais e 

revistas, impressos televisivos e /ou radiofônicos, brindes, concursos, patrocínio de alguma 

modalidade esportiva – pela coordenação dos esforços e pela existência de um tema de 

campanha. O tema de uma campanha é composto por um slogan, frase, conceito visual, 

gráfico ou sonoro que resume a essência do posicionamento de um produto, marca ou 

empresa, integrando suas diversas peças produzidas. 

Marcada por um “código moral”, a publicidade impede qualquer comparação 

explícita. Logo, o discurso publicitário tomará como parâmetro a valorização de um 

determinado produto, em detrimento de outro, sem marca, ou então a valorização deste 

mesmo produto em relação a todos os outros do mesmo tipo. Tomemos como exemplo o 

slogan do cigarro Carlton na figura abaixo: “Carlton um raro prazer” assinala o sentido 

segundo o qual este cigarro tem um sabor diferenciado em meio aos demais, já que entre os 

seus consumidores proporciona especial sensação. Já no slogan do cigarro Delta “A única boa 

escolha”
33

,  sentido é o dessa marca de tabaco  se constituir  como única opção para o 

consumidor. 

Além disso, evidencia-se a concorrência de mercado, suscitada pelo sistema 

econômico das sociedades ditas liberais. A ausência desta colocaria, provavelmente, o ato de 

venda e compra de forma imposta, sem alternativa e o fato de trazer ao conhecimento a 

existência de um produto, seria suficiente para provocar a compra, no entanto, a concorrência 

condiciona a concepção de um discurso de valorização, singularizando um determinado 

produto, bem ou serviço, a exemplo do cigarro da Marlboro, apresentado na figura abaixo, 

observemos o seguinte slogan: Marlboro, o cigarro mais vendido no mundo
34

. Em meio a 

tantas marcas, esta se notabiliza através da particularidade de ser a mais vendida no mundo 

inteiro, o que lhe confere maior prestígio junto aos consumidores. 

Em alguns casos, elabora-se slogans que não exprimem qualificações propriamente 

dos produtos, mas apenas afirmam que tal marca é suficientemente conhecida, para que se 

faça necessário qualificá-la. Característica denominada por Charaudeau como efeito de 

notoriedade. Ainda apoiando-nos no mesmo teórico em certos casos, a publicidade apresenta 

um objeto de busca vago e impreciso, ao tratar de temas, como a eficácia, a aventura, a 

evasão, a felicidade, a liberdade. Característica apresentada por exemplo, pelo anúncio do 

cigarro Marlboro,  em que se recorre a estes tema, como no anúncio abaixo. 

 

                                                 
33

 “Le Seul bon  choix” 
34

 “La cigarette la plus vendue dans le monde”. 
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                                                        Figura 5: Publicidade francesa 2 

                                                                       Fonte: L’Express (1987)                                    

 

Em resumo, a valorização econômica de uma dada mercadoria através da publicidade 

implica em geral, em elaboração de certos mitos em torno dos quais agrega-se ao produto 

propagandeado ideias e conceitos que lhe imprime um valor superior àquele que seria 

correlato aos custos de sua produção. 

Segundo Certeau, esses mitos:  

 

...invadem a publicidade seja sob a forma do “chocosonho”, do 

retorno “direto à terra natal”, das associações entre “poupança” e 

“sonho” entre “felicidade” e “segurança”, ou entre “a festa” e a 

garrafa de Vichy... Pobres felicidades do rico na sociedade de 

consumo. Contudo, eles distribuem em vinténs o equivalente dos 

paraísos antigos. Os objetos expõem uma utopia que muito ao 

contrário de ser absorvida pelo consumo metamorfoseia o 

vocabulário de troca, isto é o comércio em uma literatura 

imaginária. (CERTEAU, 1995, p.45). 

 

Já na dimensão sócio-histórica, geralmente, as publicidades delineiam a sociedade 

contemporânea sob o viés ideológico de um mundo idealizado, livre de crises, guerras, 

destruição ecológica, subdesenvolvimento e pobreza. Por meio dessa configuração, se 

mobiliza os sentidos, de modo a conferir ao discurso o caráter de ser atraente e propagador da 

ideia de um mundo perfeito, já que “os fabricantes de cosméticos não estão vendendo 

lanolina, estão vendendo esperança. Não compramos mais laranjas, compramos vitalidade. 

Não compramos simplesmente um automóvel, compramos prestígio” (LEISI, 1970, p, 35).  
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No tocante a comportamentos, nunca a sociedade contemporânea se preocupou tanto 

com a qualidade de vida, as questões relativas ao meio ambiente, a alimentação, determinando 

como as pessoas se vestem, escolhem os alimentos e os preparam, fazem exercícios físicos,  

procuram tratamentos de saúde alternativos, buscam uma vida mais saudável, conforme 

aspectos socioculturais do homem pós-moderno. Tal como podemos observar no anúncio 

seguinte, em que tanto seu registro icônico quanto o verbal traduzem a necessidade de 

preservação do nosso meio ambiente, através da prevenção contra o uso do tabaco, 

possibilitando assim um oxigênio isento de fumaça
35

 (substâncias tóxicas como o gás 

carbônico proveniente da queima de florestas) aspiração do grupo de reflexão por um liceu 

sem tabaco
36

, que se preocupa com a saúde dos adolescentes e também com a saúde do 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Figura 6: Contra-publicidade francesa 2 

                                                             Fonte: www.stop-tabac.ch                                   

 

A publicidade apresentará ainda, clara ou implícitamente, um sistema de valores e 

atitudes que caracterizam as civilizações, as quais representam, incluindo comportamentos 

verbais e para-verbais, que variam de uma sociedade a outra, segundo inúmeros fatores.  

Segundo Lagneau (1974) através desse sistema descobrimos os mitos de uma época, bem 

como a escala de valores que fundamentam a prática social de um grupo ou de uma nação, de 

modo que ele deve ser levado em consideração em todas as atividades realizadas na sala de 

aula de FLE.  

Este sistema de valores nos quais estão inseridos os hábitos podem ser influenciados e 

modificados através da publicidade e isto se dá mediante o envolvimento do consumidor com 

o anúncio, intensificando sua eficiência na criação de modelos de conduta e quadros de 

                                                 
35

 “Oxygène sans fumée 
36

 Groupe de réflexuion pour um lycée sans tabac 
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referência, a exemplo dos anúncios do Guaraná Kuat da marca Coca-Cola que salientam o 

direito a ser diferente, de experimentar o novo e de mudar de atitude diante do já estatuído e 

convencionado como tradição. Ademais, ela privilegia uma visão dinâmica da sociedade, ao 

tratar, mesmo nas  enrtrelinhas, das ideias mais atuais, dos fatos emergentes, das inovações 

tecnológicas, como ocorre em peças publicitárias relativas a celulares, notebooks, videogames 

e computadores, entre outros. Funcionando como testemunho de uma sociedade de consumo, 

o texto publicitário conduz a um sistema de representação da cultura a que pertence, 

permitindo estabelecer uma relação pessoal com a realidade fenomenológica. Esse sistema 

designa: 

 

 ... os conjuntos de ideias e de valores próprios a uma sociedade. 

Estes domínios são tratados pela sociologia como realidades 

autônomas, existindo independentemente do que os psicólogos 

chamam representações ou imagens mentais. Toda a sociedade 

elaboraria assim vários sistemas de representações especializadas: 

do cosmos, da totalidade social, da magia e da feitiçaria etc. No 

espírito dos indivíduos, tais sistemas estão presentes apenas de 

maneira geralmente incompleta e parcialmente consciente. 

Falamos de representações coletivas que testemunham atitudes 

intelectuais de um grupo e não disposições mentais individuais. 

Esta concepção antipsicológica foi defendida principalmente por 

Émile Durkheim e por seus seguidores (BONTÉ; IZARD, 1991, p. 

626).  

 

 Além disso a publicidade revela-se sócio-historicamente através da apropriação do 

discurso dos movimentos sociais ou de certas comunidades, as quais ela se destina, num 

esforço de se fazer parte integrante da sua cultura (CAMPOS, 1979). Em ambos os casos: “o 

discurso publicitário apresenta-se como um dos instrumentos de controle social e, para bem 

realizar essa função simula igualitarismo, remove da estrutura de superfície os indicadores de 

autoridade e poder, substituindo-os pela linguagem da sedução” (CARVALHO, 1996, p.17). 

Entre outras estratégias verifica-se neste caso, a presença de expressões populares, 

como na publicidade culinária, produzindo efeito de sentido de pertencimento, visto que a 

publicidade sempre utilizará palavras com certa carga cultural de uma dada comunidade onde 

são empregadas, adequando-se assim ao já estabelecido. 
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 De acordo com Williams (1992, p.53) que é um dos precursores dos estudos 

culturais
37

: “a propaganda tornou-se um fenômeno bastante novo e, caracteristicamente, 

estendeu-se a áreas de valores sociais, econômicos e explicitamente políticos, como uma nova 

espécie de instituição cultural empresarial”. 

Por sua vez, Kelner (2001) acrescenta que os estudos culturais britânicos concebem 

todas as formas de cultura e comunicação como dignas de exame e critica, inclusive a 

publicidade, considerada um relevante objeto da análise das relações entre cultura, 

comunicação e ideologia.  

Na dimensão psicológica da publicidade, devemos considerar que seu discurso 

pretende precipuamente modificar ou reforçar um dado comportamento relativo à adesão a 

uma atitude em particular ou aquisição de um bem ou serviço em geral, a exemplo das 

campanhas em prol do uso do preservativo no combate a AIDS e doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs), bem como publicidade de carros e de serviços turísticos oferecidos por 

agências de viagens, respectivamente. 

Segundo Moderno (2009), a influência psicológica da propaganda sobre as pessoas 

decorre da persuasão emotiva e da persuasão inconsciente. A primeira indica uma forma de 

excitação perante uma situação que normalmente leva à aparição de um sentimento. Através 

de processos associativos, a publicidade tenta instigar principalmente os sentimentos de 

carinho, amor, felicidade e alegria, induzindo o público-alvo à adoção dos comportamentos 

propostos. Já a segunda mobiliza o inconsciente para estimular os instintos e a sugestão, de 

modo a influenciar às vezes, sub-repticiamente, despertando os desejos, fantasias e sonhos 

mais recônditos do sujeito. Dentre os instintos passiveis de ativação, sobressaem-se: o instinto 

sexual, o de auto-conservação e o de desenvolvimento de oposição, o de poder, o material, o 

de jogo e o gregário. Por outro lado, a sugestão influencia a pessoa, de maneira a neutralizar 

eventuais defesas contra o que esteja sendo propagandeado, pela manipulação da vontade em 

consequência da percepção despertada pela publicidade.  

O anúncio seguinte exemplifica o mecanismo de sugestão do consumidor mediante o 

processo de identificação. Nele se apresenta um rapaz vestido formalmente com relógio e 

pulseira pressupostamente de valor com a identificação de ser Victor Oliva, empresário de 

                                                 
37

 Segundo Kelner (200l, p.75) é uma perspectiva teórica que reconhece a diversidade de práticas culturais 

contemporâneas. Constituída a partir dos estudos interdisciplinares do Centre of Contemporany Cultural States 

da Universidade de Birminghan, essa abordagem vem se dedicando ao estudo sobre formas práticas e 

instituições culturais e suas relações com a sociedade e a transformação social. Preocupa-se com a cultura além 

de estudar como esta participa no processo de integração e resistência de uma sociedade ao poder e as ideologias. 

Suas teorias foram enriquecidas pelas abordagens feministas e multiculturais, que trouxeram ao estudo, questões 

de raça, etnia, nacionalidade, classe, subalternidade e preferência sexual. 
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São Paulo, enunciando que sua adesão ao cigarro de marca Advance se deu não pela 

influência de outras pessoas que lhe ofereceram, mas principalmente pelo sabor. Passa-se a 

ideia do gênero masculino bem-sucedido, cujas escolhas são evidentemente acertadas e cujo 

exemplo deve ser seguido por aqueles que receiem o teor de substâncias nocivas contidas no 

cigarro, já que na parte superior, informa-se através da logomarca Souza Cuz (garante os 

baixos teores) e o sabor enquanto solução ao possível impasse e o não dever pelos riscos à 

saúde. Nesta imagem a ilusão de que os adeptos desta marca são pessoas felizes, bonitas e 

bem sucedidas economicamente. Para Kelner (2001, p.324) “os publicitários utilizam 

construtos simbólicos com os quais o consumidor é convidado a identificar-se para tentar 

induzi-lo a usar o produto anunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7: Publicidade brasileira 3 

Fonte: Visão (1981) 

 

Consideramos que o anúncio publicitário aparentemente não se dirigindo a ninguém 

em especial, fomenta a ilusão de que se trata de um discurso endereçado individualmente a 

cada pessoa, ao mesmo tempo em que favorece a consciência de que cada um representa o 

membro de um grande grupo. Ampliando portanto, sua eficácia cultural, através da dupla 

ilusão que  fornece à sociedade, qual seja: a ilusão de que todos pertencem a uma mesma 

classe social , mas que ao mesmo tempo cada ser  humano é singular.   

Assim, Leisi (1970), nos explicará que a publicidade objetivando realizar seus intentos 

explora bastante aqueles tipos de persuasão a fim de tornar o homem manobrável, 

submetendo-o a atrativos, a estimulantes e a pressões, sondando-lhe a alma e ao invés de 

sarar-lhe as feridas, provoca-lhe desejos que o leva ao ato visado: a compra. Verifica-se, o 

emprego de certas estratégias discursivas que explora os temores dos homens, seus desejos e 
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frustrações e até seus ocultos sentimentos de culpa, para transformando-os em slogan atingir 

determinados objetivos comerciais ou eleitorais.   

Em certos casos, o consumidor se apresenta dissimuladamente induzido sem que se dê 

conta disso, através da propaganda subliminar – resultante do progresso da psicologia social e 

dos mass-média – que condiciona – sub-repticiamente os comportamentos. Neste caso, os 

sentidos não são percebidas conscientemente pelo público devido ao estímulo que não se 

constitui suficientemente intenso para atingir a consciência do indivíduo, mas que repetido 

várias vezes, é capaz de atuar sobre o seu inconsciente, alcançando um efeito desejado em 

suas emoções e opiniões. No campo da percepção visual (em TV e cinema, por exemplo), a 

propaganda subliminar apresenta uma transmissão com estímulos ultra-rápidos, a uma 

velocidade de até 1/3000 de segundos, uma vez a cada cinco segundos, o bastante para que 

sejam captadas somente pelo subconsciente. Em rádio, já se experimentou a transmissão de 

mensagens subliminares em frequências acima do espectro perceptível pelo ouvido humano. 

Não se tem ainda noção exata da eficácia desses processos, mas a sua aplicação é proibida por 

lei (RABAÇA, 1998). 

 

2.1.2. Aspectos linguístico-discursivos 

 

Na dimensão linguística da publicidade, consideramos que o discurso se manifesta 

materialmente através do texto que assume o gênero de anúncio e se atualiza linguisticamente 

segundo as determinações sócio-históricas e culturais que em dadas condições de produção 

favorecem certos efeitos de sentido. 

No discurso publicitário, temos o envolvimento direto de um sujeito que emite um 

conselho, utilizando-se do emprego de pronomes característicos da segunda pessoa do 

singular e/ou do plural (tu, vós, ou você/vocês), nas suas formas imperativa ou vocativa, 

manifestando-se no nível da argumentação, enquanto que as informações apresentadas visam 

orientar a opinião do público, influenciando-o a uma ação. Embora o anúncio assuma a forma 

de diálogo, produz uma relação assimétrica na qual o uso do imperativo, produz certos 

sentidos impeditivos da reversibilidade de papeis no contexto publicitário.   

Mesmo assim o envolvimento do consumidor em relação ao produto (texto e objeto) 

dependerá da adaptação de sua personalidade sociocultural ao contexto publicitário-alvo, uma 

vez que o leitor não se sentirá envolvido se ele não tiver a impressão de que este se endereça 

efetivamente a ele. Para tanto, é preciso que o publicitário conheça bem os interesses e a 

cultura do público ao qual ele se dirige. Desta forma, o discurso publicitário apresentará 
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argumentos de ordem técnica, econômica, psicológica, sentimental em correspondência ao 

consumidor e ao produto.       

De acordo com Peninou (1974), o discurso publicitário manifesta-se linguisticamente 

por três atos fundamentais, primeiro, nomear ou conferir uma identidade por meio de um 

nome, segundo, qualificar, estabelecer uma personalidade por meio de atributos e, por fim 

exaltar ou garantir a promoção por meio da celebração do nome e seus atributos. No Brasil a 

nomeação se faz através de dois processos, formações vernáculas e empréstimos linguísticos. 

Quanto à qualificação do objeto, verificamos que ela ocorre mediante a imposição de traços 

de virtude, força e singularidade. Um dos recursos usados nesta qualificação ou exaltação do 

objeto constitui-se na seleção vocabular, através do estabelecimento das oposições, jogos de 

palavras, metáforas e paralelismos rítmicos. Frequentemente, os vocábulos escolhidos 

pertencem a três tipos: o léxico do prazer, o da confiabilidade e o do prestígio, constituindo-se 

em termos axiológicos, com traços de positividade. Na seleção vocabular, observamos ainda, 

o uso de eufemismo, polissemia, séries sinonímicas, além do jogo dos antônimos em frases 

que exploram o paralelismo sintático. Também se faz frequente o recurso da intensificação de 

sentido pela ênfase. 

No anúncio publicitário seguinte, observamos a presença  de dois interlocutores , no 

processo de argumentação, através do uso do pronome “vous”, no texto verbal inscrito no 

quadrinho branco: “o tabaco mata pouco importa como você o fuma”
38

, enquanto que através 

do texto icônico, os efeitos de sentido se manifestam para enfatizar os textos verbais, 

mostrando as diferentes possibilidades do ato de fumar, abaixo um outro texto verbal  também 

designando estas formas quais sejam: “Cigarros, charutos, charutinhos, fumo de rolo, 

cachimbos, fumo de mascar ou rapé. Pouco  importa  a maneira como você o consome o 

tabaco é mortal” 
39

,  depois temos a indicação de um  telefone,  para  que as pessoas procurem 

ajuda e também o site www.tabac.info.service.fr que marca um encontro com aqueles que 

necessitam. para também trazer a sua colaboração. 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Le tabac tue peu importe comme vous le fumez 
39

 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, pipes, tabac `mâcher ou tabac à priser. Peu importe la manière 

dont vous le consommez le tabac est mortel. Pour plus d’informations appelez le .... au rendez-vous sur 

www.tabac.info.service.fr   

http://www.tabac.info.service.fr/


69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 8: Contra-publicidade francesa 3 

                                                        Fonte: www.stop-tabac.ch                                               

                  

 Tomemos como outro exemplo esta contra-publicidade visualizada na figura 9 a 

seguir que foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde em 1975, em forma de pôster na 

França. Nela temos um anúncio nas cores preto e branco, no qual uma mão esquelética se 

apresenta com um cigarro aceso, quase todo consumido, suscitando o que resultará deste 

indivíduo se o mesmo continuar como fumante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                Figura 9: Contra-publicidade francesa 4 

                                                       Fonte: www.stop-tabac (1975) 

 

Logo acima da mão, temos um simbolismo marcado através do número 77, também 

contrastado, através das cores branco e preto. Segundo Alexandre Junior (2002) 
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numerologista, o numero 77 promove mudanças para melhor, através do crescimento pela 

conscientização e significa discernimento, sabedoria, capacidade de aceitar mudanças. 

Unindo-se ao texto verbal que nas letras cinza e branco aconselha e sugere, ao mesmo tempo, 

ao afirmar: “Parar de fumar” e há um silêncio que não cala nas entrelinhas é a solução e o 

outro verso completa “aproveite a saúde”.
40

 Tais recursos se conjugam para produzirem o 

efeito de sentido segundo o qual o consumidor deve ser racional e sábio, pois a vida não tem 

preço. 

Na minha concepção, esse discurso centra-se na dificuldade do fumante que, às vezes, 

quer se liberar do vício e se vê preso às armadilhas da dependência.  Ademais, ao exaltar essa 

dualidade apresenta uma saída para a crise: deixar o consumo de tabaco e cultivar a saúde. 

Neste anúncio temos o uso do infinitivo do verbo cesser modo verbal que tal como o 

imperativo pode indicar uma ordem ou um conselho, uma orientação e também o emprego do 

verbo profiter na segunda pessoa do singular do modo imperativo. Neste caso, a materialidade 

linguística do texto verbal, utiliza-se dos efeitos de sentido destes modos verbais para 

exprimir uma orientação, um aconselhamento.                         

 No discurso publicitário, também distingue-se o emprego de algumas classes de 

palavras, tais como os adjetivos, os advérbios etc, certas funções sintáticas (vocativo, o sujeito 

e o predicado), os provérbios, os trocadilhos, as frases feitas, os clichês, entre outros aspectos 

que indicam quase sempre, o intertexto e, por conseguinte, o interdiscurso. Além disso, certos 

substantivos de sentido valorativo são altamente frequentes e certas palavras com sentido 

pejorativo são menos utilizadas, exceto para estabelecer o famoso contraste entre o antes e o 

depois. Quanto aos termos que refletem injustiça, discriminação, preconceito ou tabu, têm 

frequência praticamente zero (CARVALHO, 1996). 

No primeiro anúncio (da esquerda para a direita) temos os adjetivos em letras maiores 

que o restante do texto verbal causando efeito de sentido de alerta e  indicando os perigos das 

substâncias tóxicas encontradas nos cigarros. Substâncias estas que causam dependência ao 

fumante, sendo assinaladas inclusive por palavras como: manipulados e dependentes
41

. Estas 

palavras fazem parte de um mesmo campo semântico e foram escolhidas para figurarem nesta 

contra-publicidade exatamente a fim de mostrar todo o poder de manipulação e dependência 

que a industria do cigarro exerce sobre o consumidor  tornando-o uma presa cada vez mais 

fácil de dominar para obter os seus intentos. 

                                                 
40

 Cessar de fumar, aproveite a saúde 
41

 Manipulées et dépendants 
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 Já no segundo anúncio os substantivos de valor negativo “perda de olfato,” “câncer da 

boca”, “mau hálito”, em conjunto com a imagem produzem efeitos de sentido 

conscientizadores da gravidade dos diferentes males causados pelo cigarro na vida das 

pessoas desde a aparência (rugas, dentes amarelos, etc) detendo-se fortemente nos casos 

relacionados à saúde, câncer, (vários tipos), infarto, etc) até o econômico (perda de dinheiro)
42

 

que levam o leitor consumidor a refletir sobre o seu posicionamento frente a  saúde e a vida 

como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 Figura 10: Contra-publicidade francesa 5                                 Figura 11: Contra-publicidade francesa 6 

                Fonte: www.stop-tabac.ch                                                      Fonte: www.stop-tabac 

 

 Observemos as figuras que apresentam palavras positivas, nos textos publicitários 

anteriormente visionados, tais como: prazer”, leve”, “suave”,  etc (figura 7),  em oposição aos 

discursos contra-publicitários que apresentam sempre palavras produtoras de sentido 

pejorativo, como podemos verificar nestes últimos anúncios  comentados, (figuras 10 e 11). 

Nos anúncios publicitários, geralmente ocorre presença marcante da polissemia que 

produz diferentes efeitos de sentido, a exemplo da ambiguidade e da metaforização. Em 

“Carlton. Um raro prazer, esse slogan além de denominar o produto sutilmente compara a 

algo raro, incomum. A polissemia incidente no texto: “O importante é ter Charm”  determina 

que charme aqui contem um duplo sentido o próprio cigarro e o traço de personalidade da 

garota em questão, anunciante do produto. De acordo com Carrascoza (1999, p.33)_ “optar 

por este  ou aquele termo não é uma atitude arbitrária, mas sim ideológica”. 

A publicidade aborda na visão de Trescases (1982) temas clássicos, novos e/ou 

inusitados, envolvendo dois aspectos: a tradição e a evolução. Na primeira opção, destacam-se 

a criança, a família, a sexualidade, a mulher e os símbolos de status. Outros temas mais 

                                                 
42

 Perte d’odorat, câncer de la bouche, mauvaise haleine, rides, dents jaunes, infarctus, perte d’argent 
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recentes e ligados à evolução dos acontecimentos e das ideias também são desenvolvidos, 

dentre eles, o retorno à natureza, a luta contra o desperdício, a proteção ao meio ambiente e a 

defesa do consumidor (não apenas do produto, mas também da ideia). Com isso fabrica-se uma 

imagem tão sedutora e persuasiva para envolver o publico, fazendo-o identificar-se e tornar-se 

um consumidor por se sentir lembrado, valorizado. Desta forma, revela-se a dialética entre 

informação e redundância, renovação e desgaste, previsibilidade e imprevisibilidade do dizer 

que impulsionam a discursivização e produzem o efeito de expressão inusitada (CAMPOS, 

1975), elementos que aproximam o discurso autoritário da publicidade do discurso lúdico em 

cujo sentido se enreda o leitor virtual. 

Segundo Eco (1976) na estruturação do discurso publicitário exercem relevantes 

papéis os operadores discursivos, os vários tipos de raciocínios (apodítico, implícito, dialético 

e retórico)
43

 e argumentos (baseados em testemunho, dados estatísticos, senso comum, etc) 

violando-se às normas comunicacionais vigentes para atrair mais atenção do leitor virtual, 

subvertendo assim um sistema de expectativasdo consumidor. Entretanto, há também uma 

discursividade publicitária que se baseia na proposta de arquétipos do gosto que preenche 

exatamente as mais previsíveis expectativas, oferecendo, por exemplo, um produto feminino, 

através da imagem de uma mulher dotada de todos os atrativos reconhecidos na mulher pela 

sensibilidade corrente, como por exemplo, as publicidades da lingerie DeMillus, no Brasil.      

Ainda segundo Eco (1976) o anúncio apresenta um duplo estatuto: o registro verbal e 

o visual. O primeiro tem a função primordial de servir de ancoradouro para o texto verbal, 

visto que a imagem se mostra quase sempre ambígua. E pode ser interpretada de diferentes 

formas. Neste sentido é preciso verificar os dois registros para ver se eles se cruzam e 

mostram soluções semelhantes ou dessemelhantes.  

Tomemos como exemplo de anúncio com solução semelhante entre os dois registros a 

publicidade do cigarro de marca brasileira Carlton, na figura abaixo. Esta publicidade 

apresenta no seu texto icônico uma coleção de selos dos mais diversos tipos com personagens 

da História do país, com cidades, paisagens campestres, notas monetárias referentes a alguns 

diferentes períodos, entre os quais encontra-se o selo do cigarro Carlton. Tal como toda 

coleção valiosa, que exibe raridades e um profundo prazer em possuí-las, o slogan: um raro 

prazer reforça o efeito de sentido de grande valor da marca. 

 

 

                                                 
43

 Sobre raciocínios ler Citelli (1994), Linguagem e persuasão, capítulo 2, p.74-75. 
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Figura 12: Publicidade brasileira 4 

Fonte: Visão (1981)                                                

 

Este selo está sendo colocado em evidência através de uma lupa, como se alguém 

estivesse convidando o interlocutor a observar bem esta marca e atribuir-lhe mais significado, 

porque em meio a todas as outras, ela se constitui em algo raro e de grande valor, tal como as 

personagens, lugares e demais elementos que são escolhidos, para serem notabilizados através 

de selos. Contrariamente a este efeito de sentido, Paulo Lima, representante do Ministério da 

Saúde, comenta sobre a propaganda da Carlton, tal como podemos constatar o  que nos fala 

sobre a indústria do tabaco:  

 

Aliás, o tabagismo é um prazer raro mesmo, pois, vocês conhecem 

algum outro, que mate um adepto em cada dois? Nem pilotar carros 

de Fórmula 1, voar de asa-delta e parapente, escalar himalaias, entrar 

com a camisa do Vasco na torcida do Flamengo ou protestar contra 

ditadores ou imperadores têm este risco. É, ou não, um prazer 

raro?????(Page da Trip, Vídeo do Ministério da Saúde) 

 

Deter-nos-emos, doravante, na caracterização do contradiscurso enquanto 

funcionamento particular verificável no discurso publicitário impresso antitabagista. 

Designamos por contradiscurso o funcionamento do discurso cuja produção de sentidos 

apresenta indicadores de oposição e /ou explicitação de desacordo com outro(s) discursos 

contra o (os) qual(is) se posiciona, a exemplo de réplica, paródias. 

No processo contradiscursivo, o sujeito enunciado exerce papel preponderante, como 

assinala Morais (1994, p. 110): 

 

O sujeito faz sentido no intervalo do caminho que o (re)conduz – 

do discurso do desejo, do simbólico ao imaginário, do enunciado à 

enunciação, do dito ao não dito, do dito como nome-produto ao 
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dizer, como verbo processo. Ele cava lugares de contradição o que 

o faz sempre tensão. 

 

A tensão supracitada decorre exatamente do caráter contraditório que caracteriza 

fundamentalmente o contradiscurso. Esse caráter se manifesta no discurso publicitário 

antitabagista a partir de elementos indicativos de oposição à publicidade de cigarros tanto em 

português quanto em francês. 

O contradiscurso enquadra-se numa situação interlocutiva naturalmente projetado 

numa ‘tomada da palavra’ para reagir/responder a uma intervenção anterior, desenhando uma 

estrutura interacional particular ditada pela necessidade de estabelecer o encadeamento 

discursivo próprio de marcação de posicionamento dos participantes do jogo discursivo. O 

enunciador não pode prescindir ao imperativo de estabelecer uma relação de sua enunciação 

com outra, afastada no espaço e no tempo, recompondo a situação de comunicação ausente. 

Desta forma, o contradiscurso se realiza a partir de uma estrutura sequencial particular que ao 

retomar/recuperar explicita ou implicitamente o discurso anterior ao qual se opõe, reformula-o 

semanticamente através de estratégias discursivas diversas – silêncios, pressupostos, 

subentendidos, Como publicidade contra o consumo de cigarro cuja sequência de elementos é 

fundamental à estruturação do contradiscurso. 

 

                                                                                                                                   

    Figura 13: Contra-publicidade brasileira 1                 Figura 14: Escultura “O Pensador”, Auguste Rodin (1889) 

     Fonte: www.stop-tabac.ch                          Fonte: http://oencantodafilosofia.blogs.sapo.pt/12622.html 

 

Na antipublicidade acima, apresenta-se um rapaz nu na posição da estátua “O 

Pensador”,
44

 de. Auguste Rodin (o que denota uma intertextualidade entre estes dois registros 

                                                 

44
 Segundo o site: <http://oencantodafilosofia.blogs.sapo.pt/12622.html> Uma das estátuas mais famosas que se 

conhece se transformou em verdadeiro ícone popular da imagem de um filósofo. O Pensador é de autoria do 
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icônicos, cujos conteúdos precisam ser relacionados à memória discursiva, a fim de produzir 

os efeitos pressupostamente pretendidos), revelando a imagem de seu pulmão já bastante 

comprometido pelas substâncias tóxicas ingeridas ao se fumar o cigarro. Destaca-se seu olhar 

de lado, como se estivesse pressupostamente se sentindo mal, pois seu braço direito direciona-

se ao seu rosto e os dedos indicadores e anelar se apresentam sobre seus lábios, simulando o 

ato de fumar. As belas feições físicas do rapaz se apresentam em princípio de deteriorização 

interna, o que se reforça mediante a afirmação: “Você não fuma o cigarro. É o cigarro que 

fuma você”, em que se saliente que o fumante, ao invés de ser sujeito de sua ação, torna-se o 

alvo ou objeto do produto que consome. Contrário ao discurso de valorização sociocultural da 

imagem e status do gênero masculino como ocorre com a publicidade exposta na figura, 

anteriormente apresentada, o anúncio acima usa o sentido afirmação/negação de fumar para 

apontar os malefícios oriundos do consumo de tabaco aos quais à publicidade silencia e a 

antipublicidade interdiscursivamente faz ecoar seus sentidos interditados. 

A presença do interdiscurso decorre da própria natureza dialógica e obrigatoriamente 

contraditória do contradiscurso. Há sempre uma relação estabelecida de forma ausente ou 

presente entre o conteúdo expresso no discurso publicitário impresso pró-tabagista e seu 

opositor antitabagista. Da depreensão devida das condições de produção do discurso 

antitabagista depende a produção de certos efeitos de sentido. Vale ressalvar que, neste caso, 

não há uma intertextualidade interna que relacione o discurso publicitário impresso pró-

tabagista e seu opositor, mas necessariamente a remissão a sentidos usualmente presentes na 

publicidade de cigarros, independentemente de qual a língua seja enunciada. 

Segundo Pêcheux (1996), no estudo das condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção, as condições contraditórias são 

constituídas, num dado momento histórico e numa dada formação social, pelo conjunto 

complexo de Aparelhos Ideológicos de Estado. Logo, no seio desse complexo se dá também 

relações de contradição, desigualdade-subordinação entre seus elementos, contribuindo 

igualmente para reprodução das relações de produção e para sua transformação das relações de 

produção articulam-se no nível ideológico na medida em que representam ‘objetos’ tomados 

um a um, mas a própria divisão em regiões (ética, justiça, saber etc.) e as relações de 

desigualdade-subordinação entre essas regiões que constituem o que está em jogo no embate 

ideológico. Neste quadro de referência, concebemos o contradiscurso como funcionamento 

                                                                                                                                                         
escultor francês Auguste Rodin (1840-1917). A escultura representa a figura humana carregada de sincera 

preocupação e profunda reflexão sobre o seu destino. 
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discursivo historicamente situado e resultante de relações assimétricas que caracterizam numa 

dada formação sócio-histórica o ‘todo complexo’ que está no domínio das formações 

ideológicas nela atuantes, produzindo uma rede de verdades subjetivas evidentes. 

Levando-se em conta o que foi dito, considera-se o efeito do pré-construído
45

 como a 

modalidade da discrepância, atuando ‘por contradição’. E é precisamente a existência dessa 

‘contradição’ enquanto operação do dizer que responde pelo processo de interpelação – 

identificação ideológica em que seus ‘objetos’ aparecem dicotomizados e divididos para 

atuarem sobre si mesmos como diferentes um do outro, já que filiam-se a formações 

discursivas distintas e representantes, por conseguinte, de orientações ideológicas conflitantes 

entre si. 

 Vejamos o par de anúncios a seguir em que se opõe o direito a escolher o melhor com a 

consequência de nossas decisões, ressalvando, no contradiscurso, a responsabilidade do 

fumante em continuar se prejudicando ou decidir-se em parar de consumir o tabaco. Assim, 

verificamos que a intensificação da responsabilidade individual com o consumo do tabaco 

decorre do confronto através de sentidos produzidos a partir da ênfase na publicidade de que é 

o fumante aquele que deliberadamente sabe o que é escolher o melhor segundo sua condição, 

como se observa no par de anúncio abaixo: 

 

                            

 

 

                       

                          

 

 

 

 

                Figura 15: Publicidade brasileira 5                Figura 16: Contra-publicidade brasileira 2      

                             Fonte: Visão (1981)                                  Fonte: www.stop-tabac.ch 

                                                 
45

 Pré-construído consiste em elemento produzido em outro(s) discurso(s), anterior ao discurso em estudo 

independentemente dele (BRANDÃO, 1998). 
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Neste par opositivo que constitui publicidades dirigidas a mulheres – enquanto gênero 

que preza pela beleza, bom gosto e requinte – sobressaem duas figuras, uma definida (por 

nome Maria Cláudia Rodrigues, e profissão decoradora à esquerda) e a outra indefinida à 

direita, exatamente para demonstrar que o cigarro não faz acepção de sexo – como nos 

anúncios anteriores dirigidos aos homens. Enquanto a primeira mulher se pronuncia na 

primeira pessoa, assumindo inteira responsabilidade por seu dizer diante dos leitores, 

principalmente femininos, representa uma estratégia de testemunho abalizado, tendo em vista 

apresentar-se visivelmente saudável, bela e com aparência de plena satisfação com o cigarro 

que tem entre seus dedos, além de ser uma bela decoradora, cujo exercício profissional implica 

necessariamente em saber optar pelas melhores escolhas e soluções viáveis para diferentes 

ambientes. O texto verbal que aparece no segundo anúncio da moça (“Você não fuma o 

cigarro. É o cigarro que fuma você”.), que apresenta a 3ª pessoa como se alguém – no caso 

uma voz especializada mas não explícita – negasse a ação do fumante sobre o cigarro e 

destacasse exatamente a ação contrária, implicitando inteira responsabilidade do indivíduo em 

escolher o que de fato possa proporcionar-lhe bem-estar, não apenas momentâneo, mas 

duradouro: abstinência de fumo. 

Em relação ao DESvelamento de estratégias discursivas da publicidade pró-tabagista, 

pela contrapropaganda, verificamos que o foco central da maioria do discurso antitabagista é 

(são) a(s) consequências do consumo, principalmente para saúde, harmonia e equilíbrio das 

pessoas, como podemos constatar no último par de exemplos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 17: Publicidade francesa 3                                 Figura 18: Contra-publicidade francesa 7 

                     Fonte:  L’Express (1987)                                                 Fonte: www.stop-tabac.ch  
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 No anúncio a esquerda acima, há uma evidência para carteira do cigarro Delta com 

destaque para marca e o enunciado em francês: “A única boa escolha”. A figura da carteira 

aberta com alguns cigarros como se tivessem sido retirados e pressupostamente oferecidos ao 

leitor também exibindo o nome do cigarro propagandeado. O fundo do anúncio como sendo o 

alvorecer e no alto a figura de um avião voando sugere a ideia de que a marca Delta constitui a 

escolha exclusiva para o usuário em qualquer lugar – inclusive nas ‘nuvens’ – e a qualquer 

hora. E que esta marca pode lhe proporcionar também toda a liberdade almejada. 

Em contraposição, o discurso antitabagista se instaura no segundo anúncio pela 

imagem de uma pessoa enferma, entubada para tomar oxigênio e poder continuar vivendo 

devido as dificuldades nas vias respiratórias devido ao consumo de tabaco. Esse efeito de 

sentido decorre da leitura da imagem em conjunção com o  texto  verbal: “Fumer provoque le 

cancer mortel du poumon”, destacando o sujeito praticante desta ação, o ato de fumar sem 

qualquer referência particular produzindo o efeito de aplicar-se a qualquer usuário de cigarro e 

em particular aos consumidores da ‘marca’ Brand. Já o predicado afirma a consequência 

decorrente do consumo tabagista: câncer mortal do pulmão. Desta forma, a única escolha 

prudente a ser efetuada deve ser o não-consumo, visto que o câncer constitui uma doença letal. 

Além dessas características do processo contradiscursivo analisadas constata-se 

principalmente necessidade de recorrência à memória discursiva para ressignificação de 

‘verdades’ erroneamente apregoadas pelo discurso publicitário pró-tabagista; o DESvelamento 

de estratégias discursivas da publicidade pró-tabagista; uso de elementos (adjetivos, verbos e 

advérbios) de natureza pejorativa; emprego de fundamentos científicos; e desqualificação de 

afirmações usuais em publicidades. Logo, inferimos que o discurso antipublicitário, longe de 

constituir-se em área de limites definidos e fronteiras incomunicáveis de conformação rígida e 

imutável, se configura exatamente da convergência intergêneros, interdiscursivos, 

intersubjetividades e, por conseguinte, só pode ter seus sentidos pretensamente DESvelados 

através dos entremeios discursivos, interdiciplinares e múltiplos olhares que, embora 

vislumbrem sua face nunca a perceberão integralmente. Estes e outros assuntos poderão ser 

discutidos nas salas de aula de FLE. 

 

2.2. O ENSINO DE FLE SOB A PERSPECTIVA DISCURSIVO-INTERCULTURAL 
 

 

Nesta seção, delinearemos, em linhas gerais, os parâmetros epistemológicos e 

pedagógicos do ensino de FLE, a partir da perspectiva discursivo-intercultural, em geral, e a 

concepção, natureza e tratamento didático-pedagógico da leitura, em particular. 
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2.2.1. Parâmetros epistemológicos e pedagógicos do ensino de FLE  

 

Sabemos que, desde meados da década de 70, o ensino de línguas vem priorizando a 

metodologia comunicativa a qual toma a comunicação como meta para o processo ensino-

aprendizagem, de modo a permitir que o esforço por aprender possa resultar em interação na 

língua-alvo. Entre os conteúdos do ensino atual de LE,  estão questões relevantes voltadas 

para interações reais na comunidade linguística alvo, para a produção de sentido e para a 

busca de uma consciência de linguagem, respeitando-se a língua e a cultura do aprendente, 

objetivando torná-lo ativo, autônomo e responsável pelos seus próprios progressos. 

Em contrapartida, retomando todos os conceitos da abordagem comunicativa, a 

acional, por sua vez, acrescenta a ideia de tarefa a realizar, nos múltiplos contextos com os 

quais o aprendente vai se confrontar na vida social, considerando-o como um ator que sabe 

dispor de um conjunto de competências e recursos (estratégicos, cognitivos, verbais e não-

verbais) para obter a eficácia comunicativa desejada. As atividades de aprendizagem 

usualmente visam ao desenvolvimento da competência de linguagem geral (interação, 

produção, recepção, mediação), nos domínios precisos (pessoal, público, educacional, 

profissional), centrando-se em situações comunicativas caracterizadas por lugares, 

organismos, atores, objetos, acontecimentos determinados.  

Quanto aos manuais didáticos utilizados nestas abordagens, eles devem responder às 

necessidades da instituição e do aprendente, como também aos critérios do educador, tais 

como: apresentar uma progressão, ligada ao Quadro Europeu Comum de Referência
46

, e aos 

PCNs
47

, aqui no Brasil, propondo atividades que permitam realizar tarefas na linguagem 

comunicativa; favorecendo trocas entre os aprendizes; prevendo atividades de sistematização 

e equilibrando as atividades propostas através de gêneros textuais variados e representativos 

da realidade sociocultural dos locutores da língua-alvo, permitindo comparações 

interculturais, bem como propondo fichas de avaliações de natureza diversa. 

Geralmente, os manuais voltados para o ensino de uma língua estrangeira apresentam 

suas limitações, pois é impossível elaborar em um só manual materiais que contemplem ao 

mesmo tempo os diferentes objetivos do imenso público que necessita aprender uma segunda 

língua. 

                                                 
46

 Cadre Éuropeen Commun de Référence. 
47

 Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Atualmente há uma inclinação maior para o estudo de línguas estrangeiras que se 

adapta às necessidades e aos objetivos do público-alvo, tentando respeitar cada aprendente, a 

fim de atendê-lo adequadamente, adotando itinerários flexíveis e diferenciados. A partir 

destas novas concepções, para auxiliar o aluno a desenvolver uma competência não apenas 

comunicativa, mas também discursivo-intercultural
48

 será doravante necessário fazê-lo 

descobrir a realidade sociocultural que subentende todo o enunciado linguístico. Por 

conseguinte, para que isto se concretize, as trocas linguísticas devem ser inseridas sempre em 

um contexto, permitindo identificar todos os componentes de uma situação de comunicação: a 

relação social entre os locutores, sua relação afetiva, seus objetivos de comunicação.  

Neste sentido, a perspectiva intercultural é uma alternativa eficaz de trabalho, para a 

sala de aula de FLE, uma vez que ela pode ser definida como: “a atitude que consiste em 

construir entre culturas diferentes relações de reciprocidade, isto é, de conhecimento mútuo, 

conhecimento aqui sendo tomado no sentido das leis de funcionamento organizando cada uma 

das culturas consideradas”
49

. Sob esse prisma, o estudo de uma língua estrangeira objetivará 

ajudar o aluno a compreender que as variáveis sociais (idade, sexo, classe social, lugar onde 

mora) influenciam a fala e o comportamento e que as convenções de uma sociedade 

determinam as ações dos indivíduos face às situações mais comuns e complexas, associando 

as palavras e expressões a certas imagens condicionadas culturalmente. Além disso, fazer os 

aprendentes descobrirem a cultura-alvo, conscientizando-os dos mitos que povoam esta 

realidade, facilita ou impede a compreensão do imaginário de cada um, uma vez que através 

desta forma de olhar, descobrimos a nós mesmos e ao Outro (PORCHER, 1986). 

Tributária da Declaração sobre raça e sobre preconceitos raciais (UNESCO, 1978), 

uma das primeiras enunciações constitutivas do discurso fundante, a educação intercultural se 

apresenta como um processo pluridimensional, que envolve uma multiplicidade de fatores e 

dimensões: a pessoa e o grupo social, a cultura e a religião, a língua e a alimentação, os 

preconceitos e as expectativas, não se reduzindo a uma simples relação de conhecimento, mas 

possibilitando a interação entre sujeitos. Isto significa uma relação de intercâmbio entre 

pessoas, que reconhecem reciprocamente seus direitos, o que, indo além da esfera individual 

daqueles sujeitos, envolve suas respectivas identidades culturais (NANNI, 1998). 

                                                 
48

 Na nossa visão a competência discursivo-intercultural refere-se à capacidade dos sujeitos de uma dada língua 

de compreenderem e produzirem enunciados representativos de diferentes formações discursivas consoante a 

determinadas formações ideológicas em um dado contexto sócio-histórico de interação. 
49

 No original: “L’attitude qui consiste à construire entre des cultures différentes des relations de réciprocité, 

c’est-à-dire de connaissance mutuelle, ‘connaissance’ étant pris ici au sens de saisie des lois de fonctionnement 

organisant chacune des cultures considérées” (PORCHER 1986, p. 128). 
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Por outro lado, sob a perspectiva discursiva, entendemos que a mais eficaz 

aprendizagem de línguas não se alcança através de conhecimento de uma metalinguagem 

técnica, nem das características formais do sistema linguístico, mas sim vivenciando a língua 

como fato político que gera, ao mesmo tempo em que sofre, impactos no tecido social. Ou 

seja, a língua deve ser entendida como parte integrante da cultura, uma vez que não só 

representa, mas também constitui espelho dos fatos sociais que expressa. Além disso, os 

fenômenos linguísticos devem ser focalizados a partir dos gêneros nos quais se encontram 

inseridos, possibilitando ao educando o estudo, inclusive, dos diferentes funcionamentos dos 

discursos. Nesta perspectiva, Lyzardo Dias (2007, p.211) afirma:  

 

(...) a análise do discurso comporta em si uma visão crítica da 

linguagem já que propõe uma forma de compreender e de lidar com 

os fatos linguísticos que contempla a heterogeneidade constitutiva das 

práticas verbais e a pluralidade de elementos que integram o processo 

de interlocução. Os fenômenos linguísticos deixam de ser vistos pelo 

que eles representam em termos de ocorrências morfológicas, 

sintáticas ou semânticas para serem analisados a partir da relação que 

tais ocorrências estabelecem com os elementos históricos e culturais 

que integram o processo de produção e de interpretação da atividade 

verbal. 

 

Sob essa perspectiva, a compreensão do que é saber uma língua assume uma dimensão 

ideológica visto que esse saber não existe fora do entendimento do contexto maior que 

engendra os usos da linguagem, não circunscritos em possibilidades efetivas de interação do 

indivíduo na vida coletiva e, por isso, este precisa adquirir uma capacidade mínima de 

transitar entre as práticas discursivas, tanto na instância de (re)produção de sentidos através da 

leitura e da composição textual, quanto o que demanda certo grau de consciência frente ao ato 

comunicativo. Portanto, a atuação da escola e o trabalho do professor baseia-se em 

pressupostos linguísticos e sociais que definem uma relação do indivíduo com o seu meio e 

com os outros sujeitos sociais e para tanto, é preciso que este indivíduo tenha uma 

competência discursiva bem definida. Isto é que ele tenha a capacidade discursivo-

intercultural de se situar adequadamente frente a diferentes situações comunicativas nas quais 

ele porventura precise intervir, em conformidade com os reclames do contexto cultural onde 

atue linguística e discursivamente sem, no entanto, desconsiderar sua identidade cultural em 

favor de qualquer cultura diferente à sua. 

Para Lysardo-Dias (2007) as teorias da análise do discurso trazem em si ainda uma 

postura definida a partir de alguns princípios, o primeiro deles constitui-se na 

interdisciplinaridade, isto porque: “O que se tem como objetivo é a integração de 
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conhecimentos teóricos vindos de outras disciplinas no sentido de compreender a 

complexidade dos fatos linguísticos” (2007, p. 213). De modo que, vislumbramos a 

necessidade de se postular uma perspectiva discursivo-intercultural e que nela seja reputada a 

ideologia que permeia os discursos como decorrente da organização sociocultural da 

sociedade, tratando a língua como instância sócio-histórica de poder, bem como de 

dispositivo de luta por melhores condições de existência mediante exercício pleno da 

cidadania. 

Ao propormos a perspectiva discursivo-intercultural para o ensino de FLE, 

pressupomos que a consciência humana também pode desenvolver uma atividade que, no seu 

conteúdo específico e sem desarraigar suas raízes do tecido sociocultural, seria 

desideologizante, ou melhor, contra-ideológica, na medida em que revela as máscaras das 

várias formas de discurso sobre a realidade, desnudando as múltiplas alternativas sócio-

históricas e suas determinações sociais. Sem dúvida, à proporção em que esta reflexão 

denunciar o significado ideológico de um discurso – defensor de interesses, há de emergir um 

novo posicionamento dos cidadãos face ao contexto onde se inserem. Em vista disso, a 

perspectiva discursivo-intercultural se apresenta como modalidade de prática de ensino de 

língua estrangeira para qual “... a educação não é apenas o lugar e o mecanismo da reprodução 

ideológica e social, nem o discurso pedagógico só abre espaço para a significação ideológica 

no sentido reprodutivista. A educação pode também desenvolver e implementar um discurso 

contra-ideológico” — grifos do autor (SEVERINO, 1986, p.51). Desta forma, tal discurso 

desvelará o vínculo existente relacionado às várias formas de discurso às condições sociais 

que o engendram, tornando manifestas as causações reais que apelam para causações que o 

são apenas na aparência.  

Para tanto, há de garantir-se ao aprendente o direito não apenas à palavra, mas também 

ao exercício da cidadania, através da descoberta e da tomada de consciência dos múltiplos 

sentidos da palavra, cuja movência, mediante leitura e interpretação, se prestam à análise 

crítica dos intentos de manipulação ideológica das classes subalternas pelas classes mais 

favorecidas da sociedade. Entendemos então que, assim agindo, estamos contribuindo para a 

formação de nossos educandos, através de gêneros discursivos enquanto recursos didático-

pedagógicos, cuja (des)construção de sentidos possibilita a interpretação crítica de sua 

discursividade ideológica e contra-ideológica e o exercício mais acurado, mais reflexivo em 

relação ao que lêem, uma vez que toda ação educativa é necessariamente um projeto político 

pedagógico e não há como evitá-lo, por não ser um processo neutro e que possibilita 

mudanças de comportamento, implicando mais das vezes num reposicionamento do sujeito.  
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Numa relação entre diferentes culturas e/ou esferas distintas de uma mesma cultura é 

preciso também estar atento ao que pode e ao que deve ser enunciado em cada situação formal 

ou informal de comunicação porque o que é totalmente permitido em uma cultura pode ser 

totalmente interditado em outra, a exemplo de como se comportar diante de diferenças 

significativas de condutas no trato social. Nessa situação, a perspectiva discursivo-

intercultural se configuraria como um momento de encontro, visando promover uma 

experiência complexa, em que o encontro/confronto de narrações diferentes enseja um certo 

crescimento para o sujeito mediante sua experiência incomum de conflito/acolhimento. No 

processo ambivalente da relação intercultural, é totalmente imprevisível seu desdobramento 

ou resultado final. Trata-se de verificar se ocorre ou não, a “transitividade cognitiva”, ou seja, 

a interação cultural que produz efeitos na própria matriz cognitiva do sujeito; o que constitui 

uma particular oportunidade de crescimento do capital discursivo-intercultural de cada um, 

assim como de mudança das relações sociais, na perspectiva de mudar tudo aquilo que impede 

a construção de uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. 

Para uma perspectiva discursivo-intercultural de FLE, o professor deve ser, não aquele 

que explica tudo, mas aquele que ajuda a formular as leituras e as coloca à prova. Ele deve se 

mostrar como um formador que coloca a competência linguística, cultural e pedagógica a 

serviço das atividades de aprendizagem. Enquanto sujeito mais experiente, ao qual o 

aprendente pode recorrer, quem diligentemente sistematiza as situações de ensino, realizando 

seu trabalho, estabelecendo laços afetivos, de modo a tornar interações mais produtivas com 

seus educandos. Além disso, o professor de língua estrangeira deve estar atento para não ser 

considerado como um agente de dominação cultural ou como uma força colonizadora e 

reprodutora, de uma cultura dita superiora, ao contrário, ele deve posicionar-se 

ideologicamente de modo que sua ação intercultural relacione as culturas materna e 

estrangeira, promovendo a consciência de uma identidade individual de cada um e da 

coletividade. Ressaltamos as palavras de Chianca (2001, p. 81 - 82): “Assim, o papel do 

professor de Língua Estrangeira Moderna, toma uma importância considerável, não enquanto 

agente de dominação cultural, mas enquanto conhecedor de outras culturas e ele se torna 

assim um agente de transformação por uma sociedade democrática consciente”
50

. 

Quanto às atividades, na sala de aula,  no nosso parecer, estas não são nunca isoladas, 

nem únicas. Interessa-nos observar por um lado a ação geral em que elas se integram, ou seja, 

                                                 
50

 No original: “Ainsi le rôle du professeur de Langue Etrangère Moderne prend une importance considérable, 

non pas en tant qu’agent de domination culturelle mais en tant que connaisseur d’autres cultures et il devient 

ainsi un agent de transformation pour une société démocratique consciente’’. 
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a relação e o encadeamento entre os diversos procedimentos marcados e, por outro lado, a 

relação entre esta tarefa e o conjunto circunscrito da unidade didática: uma atividade pode ser 

um ponto de partida de uma determinada aprendizagem ou o ponto de chegada, ou se 

encontrar a serviço de uma outra aprendizagem. Esta articulação entre atividades de sala de 

aula corresponde ao nosso ver o que  se chamava anteriormente os momentos da classe de 

línguas
51

 e eram estruturados nos métodos ditos audiovisuais; hoje cada método ou manual 

propõe sua própria articulação entre atividades e apresenta sequências mais flexíveis, os 

métodos SGAV. Neste universo, cabe a elaboração de tarefas significativas no âmbito das 

necessidades, motivações, características e recursos do aprendente, a fim de prepará-lo para 

agir no mundo social, levando em consideração o princípio da cooperação. Intencionamos, 

nesse sentido, preparar o aprendente para agir socialmente em língua estrangeira e, para 

chegarmos a este intento, é preciso elaborar e praticar uma cultura de ação em comum e 

convergir para um conjunto coerente de concepções partilhadas. Essa cultura envolve 

concepções que se revelam determinantes em se tratando de fazer algo junto com o Outro. 

Assim, para esta perspectiva, as tarefas realizadas em grupo são as mais representativas. 

Essas atividades devem enfatizar as estratégias para uma aprendizagem autônoma, 

considerando que ser autônomo não significa ser livre para fazer o que quiser ao contrário é 

saber tirar o melhor partido de seus próprios recursos em uma determinada situação. È através 

de um esforço constante de tomada de consciência do que significa aprender uma língua 

estrangeira, é pela discussão e a negociação com todos os parceiros envolvidos num projeto 

de ensino/aprendizagem que cada indivíduo chegará a organizar e a realizar o melhor possível 

em função de suas possibilidades, necessidades e desejos. 

 

Parece-nos que este ensino deve se apoiar sobre o ensino de língua 

materna, mas também sobre o de outras disciplinas num trabalho de 

interdisciplinaridade em colaboração com outros professores do 

estabelecimento escolar. Parece-nos indispensável desenvolver em 

sala de aula, uma reflexão crítica junto ao aprendente, de maneira que 

ele seja capaz de encontrar seu lugar, inicialmente na sua micro 

comunidade escolar, mas também e sobretudo na sociedade, enquanto 

ser pensante,  sujeito e ator social de um processo em evolução
52

 

(CHIANCA, 2007, p. 67).   

 

                                                 
51

 “Les moments de la classe de Langues” 
52

 No original: “Il nous paraît que cet enseignement doit s’appuyer sur l’enseignement de la langue maternelle 

mais aussi sur celui d’autres disciplines, dans un travail d’interdisciplinarité, en collaboration avec les autres 

enseignants de l’établissement scolaire. Il nous paraît indispensable de developper en salle de classe une 

réflexion critique chez l’apprenant de façon à ce qu’il soit capable de trouver sa place tout d’abord dans la 

microcommunauté scolaire, mais aussi et surtout dans la societé, en tant qu’être pensant et en tant que sujet et 

acteur social d’un processus en évolution”. 
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Correlacionando as afirmações desta autora à nossa pesquisa, enquanto professor de 

FLE, verificamos que o processo se constitui o mesmo que se passa com a LM ou com o 

ensino de qualquer outra LE. Neste sentido, afirmamos que a universidade, como formadora 

de professores de língua, tem de responder a tais exigências, renovando a maneira de 

empreender essa formulação, deixando de concentrar-se na transmissão estática da NP 

(Norma Padrão) e da gramática normativa para estimular o conhecimento dinâmico da língua 

em toda a sua diversidade, limitação que algumas vezes constatamos, tanto na condição de 

alunos quanto na de profissionais de língua estrangeira. 

Para R. Legendre, a competência cultural é indissociável da competência comunicativa 

(1993, p. 224). R. Legendre estabelece uma equivalência entre as duas noções e define a 

competência comunicativa como a “competência cultual ou sociocultural ou o saber relativo 

aos modos de vida, aos esquemas, aos valores e às diversas crenças da comunidade 

linguística”. Desta maneira então, comunicar com o outro é ser capaz de perceber 

culturalmente seu parceiro linguístico na troca conversacional
53

. 

Segundo Moirand (1982), a competência de comunicação resulta da combinação de 

quatro componentes: um linguístico, um discursivo, um referencial e um sociocultural. Neste 

sentido, não basta apenas deter conhecimentos gramaticais a respeito da língua, pois as regras 

de emprego variam segundo a diversidade das situações de comunicação em que o indivíduo 

se encontre e as variantes linguísticas encontradas em determinados meios. Desta forma, 

temos sempre que estar abertos a uma reflexão sobre esta diversidade, o que deve possibilitar 

desenvolver uma percepção crítica sobre a relação entre o ato comunicativo e suas 

circunstâncias sociais, de forma a explicitar, tanto reações positivas quanto reações negativas, 

sobretudo aquelas potencialmente preconceituosas.  

 

A questão central é tanto sensibilizar os sujeitos para o fato de que 

eles reconstroem a ordem social através das representações que 

interiorizam e produzem, quanto desenvolver a tolerância linguística, 

base para uma convivência democrática pautada no reconhecimento e 

na valorização da pluralidade (LYSARDO DIAS, 200,  p. 213). 

 

A escola assume, pois a função de, ao ensinar um determinado uso da língua como 

correto, justificar e valorizar a maneira como o segmento social preponderante interpreta a 

realidade e hierarquiza os lugares sociais. Em outros termos, sabendo-se que entre língua e 

                                                 
53

 Este conceito foi traduzido e comentado pela professora doutora Rosalina Maria Sales Chianca, DLEM – 

UFPB – Proling, na apostila “Transcrição de algumas definições”, elaborada para o curso “Tópicos em 

Sociolinguística I”. 
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cultura se estabelece uma relação de interdependência, já não é tão difícil entender que o uso 

correto da língua se alinha com a ideia de correção do que pensa, fala e faz o segmento social 

que, na hierarquia social, ocupa um lugar privilegiado. O discurso, portanto, não só revela 

interesses do enunciador, mas também seu lugar social e que o compromete com o projeto 

social do grupo – pobre ou rico, homem ou mulher, branco ou negro etc. Por isso, a nosso ver 

o ensino de língua estrangeira deveria estar centrado numa abordagem que leve o aprendente 

a refletir posições ideológicas distintas quando este se vê posto em situação de comunicação, 

visto que aprender uma língua estrangeira vai muito além do simples ato de criar um conjunto 

de hábitos sob forma de automatismos linguísticos, mas em aprender a se expressar oralmente 

e por escrito de modo que o aprendente possa interagir socialmente em diferentes contextos 

sócio-históricos e culturais, ligados a LE , mas mediante um trabalho que também pode ser 

mediatizado  pela  LM. Portanto, deve-se considerar que: 

 

embora tenha sido salientado o papel de reprodutora de mecanismos 

de dominação e exclusão atribuído historicamente à escola, cabe 

lembrar que, potencializar suas potencialidades de resistência e 

transformação dependem também ainda que não exclusivamente, das 

opções e das práticas dos educadores (BRASIL, 1997,  p. 41). 

 

 No ensino de FLE, a língua não pode ser vista como um sistema fechado e imutável, 

mas sim como um processo dinâmico de interação entre interlocutores, que realizam ações, 

agem e  atuam discursivo-culturalmente sobre o outro, considerando-se que é por meio da 

linguagem que o ser humano age no mundo social, pois só através da linguagem o homem se 

constitui como sujeito, já afirmava Benveniste (1966). Essa visão deve presidir as atividades, 

de modo que o aluno entenda o funcionamento da linguagem na sociedade em que este vive e 

que se vê atravessada pelas línguas estrangeiras, consoante às Orientações Curriculares do 

Ensino Médio se apresentam de acordo com os pressupostos da análise do discurso e do 

interculturalismo, ao recomendarem trazer as práticas de linguagem para o centro de atenção 

das atividades de sala de aula.  

Estas línguas, por sua vez, se constituem muito mais do que um passaporte de acesso 

às informações, uma vez que elas permitem ao aluno aproximar-se de várias culturas e se 

integrarem ao mundo globalizado, levando este indivíduo a perceber a diversidade cultural 

existente e a pluralidade de outras formas de pensar, ser e agir, permitindo o resgate da sua 

identidade cultural. Ponto de partida de uma educação que se pretende de fato intercultural, 

em que o aluno reflete e/ou questiona sobre sua própria herança cultural: crenças, valores, 

tradições, costumes e convenções. Ao estudar uma língua estrangeira, no nosso caso em 
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questão FLE, o educando pode estabelecer uma relação dialética entre a cultura da língua 

estrangeira e a sua própria cultura. 

Para Chianca (2009), o ensino de FLE não deve se constituir um fim em si mesmo, 

mas um meio para atingir um objetivo mais importante, a saber a descoberta da identidade 

individual e nacional dos aprendentes, desta forma, privilegiar a oralidade (no sentido de ser 

ponto de partida e/ou de chegada das atividades de aprendizagem propostas) seria um dos 

caminhos, sempre tendo em mente a pluralidade cultural existente na sala de aula. Neste 

sentido, a estudiosa (2005, p. 2) afirma:  

 

a interculturalidade não existe apenas em função da presença da 

língua cultura estrangeira em contato com a língua cultura materna, 

mas também porque os membros de toda a comunidade tem traços 

culturais, individuais e/ou coletivos, que lhes são próprios, a 

compartilhar, a permutar...
54

. 

 

Um professor de Língua Francesa, ainda para a autora, deve diversificar o máximo 

possível os recursos pedagógicos, orais e escritos, de maneira que os aprendentes possam 

penetrar nas diferentes perspectivas paisagísticas da língua estrangeira e também no grande 

leque de textos visuais. Esta diversidade lhes permitirá a partir de um trabalho sistemático e 

objetivo tomar consciência da diversidade da língua e cultura em sua totalidade. Daí a 

coerência em se trabalhar com diferentes gêneros e tipos textuais e discursivos. Desta forma, 

ainda segundo Chianca, as tarefas escritas e/ou orais devem evidenciar as singularidades 

culturais da língua-alvo, possibilitando que os aprendentes sejam efetivos atores do processo 

cultural, tomando consciência de sua própria subjetividade, ao compreender a do outro. Isto é, 

ao perceber que existem outras motivações e outros hábitos diferentes dos seus, ele vai se 

reconhecer na sua diferença, relativizando seu próprio sistema de valores. Ele aprenderá que, 

ao se comunicar, o indivíduo expressa a sua cultura de diversas formas, e essas formas não se 

restringem apenas à linguagem falada. Muitos poderão ser esses marcadores socioculturais, 

tais como: os temas de uma discussão, as pausas de uma conversação, os turnos de uma fala, 

os gestos, as mímicas, o sotaque, entre tantas outras. Ainda a esse respeito, L. Porcher (1986, 

p. 17) acentua: “Não é suficiente que o aluno saiba alguma coisa sobre, mas primeiro e 

                                                 
54

  No original: “l’interculturalité n’existe pas seulement en fonction de la présence de la langue-culture étrangère 

en contact avec la langue-culture maternelle mais aussi parce que les membres de toute communauté ont des 

traits culturels individuels et/ou collectifs qui leur sont propres, à partager, à échanger...”. 
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sobretudo, que ele seja capaz de  orientar-se  nas práticas culturais na França, mesmo que ele 

não venha nunca neste país”
55

. 

Assim sendo, a interação entre os jovens e o desenvolvimento de suas personalidades 

constituem-se como princípios fundamentais do processo de ensino-aprendizagem de FLE 

voltados para uma perspectiva discursivo-intercultural. Neste âmbito, a linguagem é 

considerada além da sua simples função de meio de comunicação. Ela é considerada uma 

ordem simbólica, onde as representações, os valores e as práticas sociais encontram seus 

fundamentos. De acordo com Lipianski (1989b, p. 95), “as representações dos valores, através 

dos quais uma sociedade constrói sua visão do mundo e sua identidade, residem 

essencialmente na linguagem”
56

. E ele acrescenta: “é no discurso que o grupo acha uma 

formulação de sua unidade e uma imagem de sua identidade ou diferenciação com outros 

grupos”
57

.  

Nessa perspectiva, o ensino de língua estrangeira ou de qualquer outra língua jamais 

poderá estar dissociado dos seus valores culturais, políticos e ideológicos correspondentes. E 

o foco do ensino-aprendizagem não pode se centralizar na disciplina, mas sim nos 

aprendentes e na formação desses. Isto porque aprender uma língua dentro de um projeto de 

inclusão, quer dizer, trilhar possibilidades de um cidadão dialogar com outras culturas, sem 

que haja a necessidade de abrir mão de seus valores. E quando falamos em outras culturas, 

podemos estar falando de outros países que falam outras línguas, mas também podemos estar 

falando de outras culturas que estão muito próximas de nós, como o caso da diversidade 

cultural com a qual todos convivemos, na sala de aula, no nosso trabalho, no nosso bairro. 

Enfim, em todas as nossas esferas sociais. 

Na nossa concepção, isto implica na redefinição do que seja aprender e ensinar uma 

LE. Por um lado, aprender uma LE, abrange configurações específicas de afetividade 

(capacidade de risco, grau de ansiedade, pressão do grupo) com relação à língua-alvo, 

atendendo-se ou frustrando-se os interesses e, até mesmo ocasionais fantasias pessoais, ao 

longo do processo de ensino e aprendizagem, o que pode provocar motivação ou resistência 

em variados matizes. Sendo assim, aprende-se a significar na língua-alvo e buscar 

experiências pessoalmente relevantes, redimensionando a compreensão, mobilizando-a para 

                                                 
55

 No original: “L’important ce n’est pas seulement que l’élève sache quelque chose sur, mais d’abord et surtout 

qu’il soit capable de s’orienter dans les pratiques culturelles en France, même s’il ne vient jamais dans le pays”. 
56

  No original: “les répresentations et les valeurs à travers lesquelles une société construit sa vision du monde et 

son identité résident essentiellement dans le langage”. 
57

 No original: “... est dans le discours que le groupe trouve une formulation de son unité et une image de son 

identité, par différentiation avec d’autres groupes”. 
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ações subsequentes, Gradualmente a lingua alvo se desestrangeiriza para quem a aprende. Por 

outro lado, ensinar uma LE implica, pois, uma visão condensada e frequentemente 

contraditória (uma imagem composta) do homem, da linguagem, da formação do ser humano, 

crescentemente humanizado, de ensinar e de aprender uma outra língua, visão essa 

emoldurada por afetividades específicas do professor com relação ao ensino, aos alunos, à 

língua-alvo, aos materiais, à profissão e à cultura alvo. 

Numa abordagem de FLE sob uma perspectiva que denominamos discursivo-

intercultural, a presença da língua materna, em determinados momentos da sala de FLE se faz 

necessária, opondo-se a um antigo posicionamento que a interditava erroneamente. Apoiando-

nos mais uma vez em Chianca (1999), diríamos que o uso da língua-cultura materna deve ser 

considerado nos seguintes casos: construindo realidades em que os aprendentes por meios 

linguísticos e culturais se posicionam e são posicionados ao utilizarem a língua-cultura 

estrangeira; depois de um exercício qualquer, como por exemplo um exercício de jeux de 

rôles (encenação), que exige deles uma mudança de práticas identitárias; ou ainda quando a 

interação está bloqueada em consequência da falta de léxico por parte dos alunos. Este 

momento da classe de FLE seria percebido como uma obrigação de adotar um comportamento 

estrangeiro, fato que pode torná-los “estrangeiros” a si mesmos. Neste momento, a língua-

cultura de origem poderá ajudá-los a se distanciar desta identidade que pode incomodá-los, 

uma vez que, segundo L. Porcher (1986, p. 29): “quando eu falo, é também sempre a minha 

cultura que fala em mim e que minha identidade cultural é parte constitutiva de minha 

identidade, sem nenhuma outra”
58

. Assim, para impedir rupturas, mudanças bruscas no ritmo 

da aula, constrangimentos, permitimos aos aprendentes se servir de empréstimos diretos da 

língua materna. Podendo esta igualmente ser utilizada durante as intervenções sobre temas 

diversos que tragam a realidade do cotidiano para a sala de FLE, possibilitando aos 

aprendentes, por sua vez a liberdade de expressão, o senso crítico e a capacidade de 

observação do mundo exterior, contribuindo assim para a formação deles. Neste processo, o 

professor deve oferecer condições favoráveis, motivadoras, através de atividades e atitudes 

produtivas, tais como: a correção em pequenos grupos, a valorização dos pontos positivos do 

aluno na realização de um enunciado, a reescritura, no caso da produção escrita etc. Assim, 

segundo Kiyitsioglou-Vlachou (2001, p. 31): 

 

                                                 
58

  No original: “lorsque je parle, c’est toujours aussi ma culture qui parle en moi qui parle et que mon identité 

culturelle est partie constitutive de mon identité tout court”. 
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A prática cotidiana de uma pedagogia onde o erro é uma boa ocasião 

de aprender permite instalar progressivamente na sala de aula um 

clima de aprendizagem muito favorável. Graças à atitude de escuta, 

de confiança e de respeito em relação aos alunos, particularmente 

marcada no momento das discussões, estes se sentirão reconhecidos, 

considerados e valorizados. O comportamento de guia é de ajuda, em 

oposição ao de expert, aperfeiçoando pouco a pouco a imagem do 

professor aos olhos dos alunos. A adaptação do professor que não se 

assujeitou ao programa ou aos objetivos preestabelecidos transforma 

positivamente a representação que o aluno faz do meio escolar e da 

aprendizagem de uma língua estrangeira
59

. 

 

A relação educador
60

/aprendente continua a ser a chave mestra do processo ensino-

aprendizagem, neste percurso, a fim de atingir os objetivos fixados, pelas instituições ou/ e de 

preferência pelo professor junto com sua classe. Neste contrato de cumplicidade, cada um tem 

o seu papel para representar. O aprendente investe progressivamente no esforço de aprender. 

O professor por sua vez é o incitador e mediador da aprendizagem, ele anima, ele abre portas, 

mostra caminhos, aconselha, orienta, encoraja, dá confiança. Ele contribui para criar um laço 

afetivo positivo entre a língua ensinada e o aprendente. Mas ele não fará um trabalho 

significativo se não tiver no aluno um parceiro  para esta caminhada. 

 

2.2.2. Leitura: concepções, natureza e tratamento didático-pedagógico 

 

Dentre as habilidades linguísticas, destaca-se em nossa proposta a leitura enquanto 

atividade interpretativa de produção de sentidos. 

Segundo as recomendações das Orientações Curriculares Nacionais, a escolha dos 

textos de leitura deve partir, em grande medida, de temas de interesse dos alunos e estes 

devem possibilitar a reflexão sobre sua sociedade, ampliando assim sua visão de mundo. No 

caso de nossa sala de aula em particular, estes textos devem estar em consonância com os 

objetivos do interculturalismo, da análise do discurso, nomeadamente a questões 

(contra)ideológicas. 

                                                 
59

 No original : “La pratique quotidienne d’une pédagogie ou l’erreur est une bonne occasion d’apprendre, 

permet d’installer progressivement dans la classe un climat d’aprentissagem très favorable. Grâce à l’attitude 

d’écoute, de confiance et de respect envers les élèves, particulièrement marquée lors des discussions, ceux-ci se 

sentent reconnus, considérés et valorisés. Le comportement de guide et d’aide, opposé à celui d’expert, améliore 

petit à petit, aux yeux des élèves, l’image traditionnelle du professeur. L’adaptabilité du professeur, qui n’est pas 

assujetti au programme ou à des objectids préétablis, transforme positivement la représentation que l’élève se fait 

du milieu scolaire et de l’apprentissage d’une langue étrangère”. 
60

 Utilizamos a palavra educador referindo-nos ao professor, por ser esta a nossa concepção com relação a este 

profissional. E quanto ao aluno, nós o denominamos de aprendente. 
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Entretanto, convém abordar neste momento, o que se considera efetivamente como 

leitura. A leitura, em sua acepção ampla de atribuição de sentidos, refere-se a quaisquer 

exemplares de linguagem, quer verbal, quer icônica. Em face disso, diante de um exemplar de 

linguagem, de qualquer natureza, temos a possibilidade da leitura. Podemos falar, então, em 

leitura tanto da fala cotidiana de um vendedor como do texto “A República de Platão”. Por 

outro lado, pode a leitura significar “concepção” e ser empregada quando se diz “leitura de 

mundo”. E quando assim nos pronunciamos, refletimos a relação entre leitura e a noção de 

ideologia, de forma mais ou menos geral e indiferenciada. Já numa acepção mais restrita, 

“leitura” pode significar a construção de um conjunto de procedimentos teórico-

metodológicos de análise/interpretação de um texto. Assim teremos: as várias leituras de 

Maquiavel, as possíveis leituras - psicológica, metafísica, religiosa, astrológica, mitológica, 

etc do Bhagavad Gita
61

. Evidentemente neste caso nos ocuparemos só de alguns.sentidos – 

aqueles considerados fulcrais para a análise pretendida. E o que delimita esses sentidos 

corresponde à ideia de interpretação e de compreensão. Sob um determinado ponto de vista, 

obviamente determinados pelos objetivos da nossa pesquisa. 

Neste sentido, faremos este recorte na perspectiva discursivo-intercultural e nela 

alguns fatos se impõem pela sua ordem de importância, tais como: refletir sobre a leitura 

enquanto procedimento de produção de sentidos passível de ser trabalhada num contexto 

escolar ou extra; como instância integrante do processo de instauração do(s) sentido(s) e do(s) 

sujeito(s) leitor e/ou autor, tendo cada um sua especificidade e sua história. Neste sentido, 

concebe-se discursivamente que os sujeitos e os sentidos são determinados histórica e 

ideologicamente, havendo, portanto, múltiplos e variados modos de leitura segundo as formas 

e efeitos de leitura de cada época e segmento social. Vejamos o que nos diz Eni Orlandi: 

 

A leitura, portanto, não é uma questão de tudo ou nada, mas 

dependente de condições, de modos de relação, de trabalho, de 

produção de sentidos, em uma palavra: de historicidade. Há um leitor 

virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no próprio ato da 

escrita. Em termos do que denominamos “formações imaginárias” em 

análise de discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, aquele que o 

                                                 
61

 É um texto religioso hindu. Faz parte do épico Maabárata, embora seja de composição mais recente que o todo 

deste livro. Na versão que o inclui, o Maabárata é datado no Século IV a.C. O texto, escrito em sânscrito, relata o 

diálogo de Críxena (uma das encarnações de Vixnu) com Arjuna (seu discípulo guerreiro) em pleno campo de 

batalha. Arjuna representa o papel de uma alma confusa sobre seu dever, e recebe iluminação diretamente do 

Senhor Krishna, que o instrui na ciência da auto-realização. No desenrolar da conversa são colocados pontos 

importantes da filosofia indiana, que incluía já na época elementos do bramanismo e do Sankhya. A obra é uma 

das principais escrituras sagradas da cultura da Índia, e compõe a principal obra da religião Vaishnava, 

popularmente conhecida como movimento Hare Krishna e difundida a partir de 1965 no ocidente por 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada. (ROHDEN, Huberto, 1990) 
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autor imagina (destina) para seu texto e para quem ele se dirige. Tanto 

pode ser um seu “cúmplice” quanto um seu “adversário”. Assim, 

quando o leitor real, aquele que lê o texto, se apropria do mesmo, já 

encontra um leitor aí constituído com o qual ele tem de se relacionar 

necessariamente (ORLANDI, 2006, p.9). 

 

Se falarmos em processo de instauração da leitura, veremos na relação básica que 

ocorre no jogo entre o leitor virtual e o leitor real uma relação de confronto que, por si só já se  

constitui uma crítica à concepção de que haja uma interação do leitor com o texto. De fato, o 

leitor não interage com o texto (relação sujeito/objeto), mas com outro(s) sujeito(s) (leitor 

virtual, autor etc.). 

Para nós, a Historicidade está no texto, mas também se apresenta na própria ação da 

leitura, da sua produção. A partir dessas constatações, verificamos que a leitura representa o 

momento crítico da produção da unidade textual, da sua realidade significante, haja vista que, 

nesse momento, os interlocutores se identificam como interlocutores e, ao fazê-lo, 

desencadeiam o processo de significação do texto. Leitura e sentido, ou melhor, sujeitos e 

sentidos se constituem simultaneamente, num mesmo processo, que se configura de formas 

muito diferentes, dependendo da relação (distância maior ou menor) que se estabelece entre o 

leitor virtual e o real. Mas não apenas esta relação pode indicar a dinâmica do processo de 

leitura. Há outros componentes igualmente importantes, entre os quais se destacam os modos 

de leitura (possíveis, propostos ou pressupostos), que são muito variáveis e indicam diferentes 

formas de relação dos leitores com o texto e com as condições de produção deste, em função 

do contexto em que acontece e de seus objetivos, assim como própria instauração do autor e 

do leitor em sua relação dialética intersubjetiva 

Na nossa opinião, ler constitui-se, assim, em uma prática social que mobiliza o 

interdiscurso, conduzindo o leitor, enquanto sujeito histórico, a inscrever-se em uma disputa 

de interpretações. Esta desestabiliza sentidos já dados, de onde origina-se o efeito de 

inconsistência de todo e qualquer texto, que se caracteriza como uma heterogeneidade 

provisoriamente estruturada. Ler, escreve Indursky (2001), “é mergulhar em uma teia 

discursiva invisível construída de já-ditos para desestruturar o texto e (re)construí-lo, segundo 

os saberes da posição-sujeito em que se inscreve o sujeito-leitor”. Nessa prática da leitura, o 

sujeito-leitor vai ocupar uma posição sujeito em relação àquela ocupada pelo sujeito-autor, 

identificando-se ou não com ele. A leitura constitui-se, então, como momento crítico de uma 

relação entre autor / texto / leitor; e a interpretação é possível porque há o Outro nas 

sociedades e na história. É com esse Outro que se estabelece uma relação de ligação, de 

identificação ou de transferência que possibilita a interpretação (PÊCHEUX, 2008, p. 54).  
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Os momentos de interpretação são atos que surgem como tomadas de posição, 

reconhecidas como tais. Essas tomadas de posições do sujeito são entendidas como gestos de 

interpretação, por sua vez, já marcados pela história e pela ideologia, o gesto de interpretação 

“é o lugar em que se tem a relação do sujeito com a língua. Esta é a marca da ‘subjetivação’, o 

traço da relação da língua com a exterioridade” (ORLANDI, 1996, p. 45-78).  

 Para Orlandi (2007) mediante os processos de paráfrase e polissemia, a atribuição de 

sentidos a um texto pode variar amplamente desde leitura parafrástica, que se caracteriza 

pelo reconhecimento de um sentido que se supõe ser o do texto até a leitura polissêmica, que 

se define pela atribuição de múltiplos sentidos. Neste contexto, podemos dizer que o lugar 

social dos interlocutores (aquele do qual falam e lêem) é parte constitutiva do processo de 

significação. Assim, o(s) sentido(s) de um texto está(ao) determinado(s) pela posição que 

ocupam aqueles que o produzem (os que o emitem e o lêem). 

Ainda segundo Orlandi neste domínio não há só o discreto e a relação com o 

continuum se faz necessária. Da mesma forma, se faz mister a relação com o heterogêneo, 

pois o todo que representa o texto tem a ver com as condições de produção, a situação 

discursiva. Por outro lado, em termos de sua dimensão, o texto, além de não progredir apenas 

em uma direção, tem relação com o que não o constitui explicitamente, uma vez que o espaço 

simbólico (os implícitos) entre enunciados efetivamente realizados o integram, bem como sua 

relação intertextual. 

Opondo-se à visão da leitura como mera decodificação do signo linguístico, isto é, 

simples apreensão de um sentido informação que já está dado nele, a perspectiva discursiva. 

não encara o texto apenas como produto, mas procura observar o processo de sua produção e, 

logo, da sua significação. Correspondentemente, considera que o leitor não apreende 

meramente um sentido que está lá; o leitor atribui sentidos ao texto. Vista sob esta perspectiva 

seria a leitura o instante crítico da constituição do texto. Momento privilegiado do processo de 

interação verbal, uma vez que nele se desencadeia a significação, realizando-se o processo de 

leitura, que se configura no espaço da discursividade e nele se instaura um modo de 

significação específico. Sendo assim: 

 

 ...trabalhar diferentes linguagens que ampliam as possibilidades de 

expressão para além da verbal, forma predominante de comunicação 

na maioria das sociedades. Integrada aos conhecimentos 

antropológicos, permitirá o entendimento da importância de 

diferentes códigos linguísticos de diferentes manifestações culturais e 

sua compreensão no campo educacional, como fator de integração e 

expressão do aluno, respeitando suas origens (BRASIL, 1997, p. 48). 
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Neste universo, a convivência com a música, a pintura, a fotografia, o cinema e com 

outras formas de utilização do som e da imagem, bem como o emprego das linguagens 

artificiais poderão encaminhar este aluno para uma inserção neste universo simbólico que 

alguns vezes não temos estabelecido na escola. Essas linguagens fazem parte do nosso 

cotidiano. Elas se articulam. E essa articulação deveria ser explorada no ensino da leitura, isto 

se temos realmente como objetivo incentivar a capacidade de compreensão e de raciocínio 

ativo e crítico deste aluno. Ora a linguagem verbal já não ocupa o centro, isso mostra como a 

leitura pode ser um processo bastante complexo e que envolve muito mais do que habilidades 

que se resolvem no imediatismo da ação de ler. Na verdade saber ler implica em saber o 

que o texto enuncia e o que ele não oculta, mas o constitui significativamente.  

A nosso ver e apoiada na perspectiva dos documentos oficiais que regem o ensino de 

línguas aqui no Brasil, os  PCNs, observamos que as reflexões construídas sobre a leitura 

enfatizam que ler é reescrever o que lemos, descobrindo a relação entre o texto, o seu 

contexto geral de enunciação e sócio-histórico e o do leitor. Por essa razão, para se tornarem 

leitores competentes, os alunos devem ter acesso a diversos gêneros de texto/discursos, 

desenvolvendo hábitos de leitura que se construam de forma progressiva.  

Algumas condições devem ter em vista viabilizar a prática deste ensino.  Em primeiro 

lugar, deve-se ter a clareza de que há vários tipos de leitura com objetivos e expectativas 

distintas e que, assim sendo, não se deve dar um tratamento uniforme a todos os textos. 

Convém estabelecer atividades específicas para cada tipo de leitura segundo objetivos e 

expectativas previamente estabelecidas, de modo a ampliar a compreensão/produção de 

sentidos por meio da leitura segundo variadas exigências sócio-históricas e interculturais. 

Um desses objetivos de leitura corresponde à escrita, muitas vezes lemos para ter 

subsídios para escrever e esta é uma ação necessária, não podemos falar sobre o que 

desconhecemos. Esta atividade de produzir textos, por sua vez, por envolver múltiplas 

capacidades, necessita de uma aprendizagem lenta, mas ao nosso ver é  uma capacidade de 

todo indivíduo escolarizado, se lhe forem dadas às condições de ensino e aprendizagem 

adequadas. Para isso, faz-se mister que o professor tenha clareza sobre o que faz sentido no 

ensino do texto escrito, de modo a não se perder em atividades pouco eficazes como, por 

exemplo, foco excessivo na forma gramatical de algum item linguístico da relação de/em 

detrimento de coesão e coerência que efetivam na superfície textual. Sob este prisma Coracini 

(2002, p.32) afirma:   
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caberia ao professor, enfim, permitir que se questionem as verdades 

que parecem ‘naturais, inquestionáveis; que se desmistifique o 

estrangeiro, mostrando as diferenças culturais que asseguram a 

identidade brasileira, ao invés de anulá-la. Mas, para isso, é preciso 

que o professor passe a questionar essas mesmas verdades, a 

metodologia, o material didático, suas próprias atitudes em função do 

objetivo mais importante que deveria nortear todo ensino qual seja o 

de colaborar com o aluno para que ele tenha a possibilidade de se 

auto-observar (na medida do possível) e se posicionar criticamente no 

mundo. 

 

  Nesta seção no capitulo três, mais precisamente no item 3.2 apresentaremos 

atividades escritas a serem sugeridas para o aluno ou professor de FLE que se interesse em 

utilizar esta proposta.  Assim, depois de ter uma visão explicita do que pode vir a se constituir 

um gesto de leitura, coloquemo-nos na posição de sujeito que nos for permitida pela 

historicidade de cada um e passemos a  DESvelar os sentidos que nos forem possíveis, os 

anúncios e suas propostas de leitura e análises se encontram no terceiro capitulo da nossa 

pesquisa. 
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3. ANALISANDO OS SENTIDOS SOB A FRESTA DO DISCURSO 

(ANTI)PUBLICITÁRIO 

 

 

3.1. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DISCURSOS E CONTRA-DISCURSOS EM 

PUBLICIDADES DE CIGARROS BRASILEIRAS E FRANCESAS 

 

Indubitavelmente como é sabido, a ideologia influencia todas as relações que nós 

mantemos com os seres e as coisas. Todas as nossas atividades sociais, culturais, econômicas, 

se manifestam em todos os lugares e nós nos impregnamos delas desde o nosso nascimento. 

Ela se apodera de nós como nós nos apoderamos dela, sem saber onde e como e pouco a 

pouco ela faz parte integrante do nosso sistema de pensamento, sem que nós estejamos 

conscientes disto. Sendo assim, para realizarmos uma análise crítica é necessário procurar 

apreender o que está subjacente ao texto, a ideologia que ele veiculou propositalmente ou que 

se infiltrou sem o autor se aperceber disso e a que o leitor foi exposto de uma maneira 

igualmente inconsciente, adicionando a ele elementos de seu próprio sistema ideológico. Por 

mais sincero que seja o seu desejo de objetividade, o pesquisador de um modo geral, não pode 

se abster de sua ideologia, em função de sua história individual, de suas convicções e de seu 

lugar na sociedade. Portanto, cabe ao leitor evidenciar esta ideologia, aceitá-la ou rejeitá-la. 

 Assim, do lado da ideologia que domina, a publicidade representa uma falta de 

continuação, um discurso em repouso, enquanto que a contra-publicidade é uma continuação, 

é um discurso em progressão. Segundo o site “La Contre-publicité”, a contra-publicidade 

existe desde o início de 1900, e ela desafia não apenas as publicidades, mas todas as facetas 

culturais de uma sociedade. Parece-nos que a ela se aplica na instância em que o discurso 

racional se desgoverna. Trata-se de fato de uma apresentação, choque de ideias radicais. 

Poderíamos nos perguntar se a contra-publicidade seria um vírus para se utilizar dos próprios 

recursos do inimigo para se reproduzir. Logos corporativos, psicologia da mensagem 

difundida, às vezes ela própria doutrina seus leitores com falsos anúncios, artigos de jornais, 

paródias e pastiches. A contra-publicidade se revela surpreendente e pode nos ajudar a buscar 

a produção de mensagens que tencionam nos capturar sentidos a cada dia. Mesmo a 

publicidade fazendo parte da realidade contemporânea e estando nela para ficar, o que 

podemos fazer por nós mesmos e pelas futuras gerações é nos interrogar sobre o que vemos. 
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  Parece-nos também necessário apreender os discursos e julgar se os argumentos são 

convincentes ou não, a fim de perceber os sentidos que são produzidos, o que eles nos 

sugerem. Assim sendo e considerando o texto enquanto unidade didática concreta, convém 

ressalvá-lo também como ponto de convergência de interculturalidade, noção que recobrirá o 

conjunto de ideias, crenças, valores, concepções, representações e atitudes presentes explicita 

ou implicitamente nos textos objetos de estudo da presente investigação tendo em vista que 

“as línguas estrangeiras permitem ao estudante aproximar-se de várias culturas e, 

consequentemente, propiciam sua integração no mundo globalizado” (BRASIL, 1999, p. 

146). Em outros termos, para além do caráter meramente instrumental de acesso à 

informação, o ensino contemporâneo de uma língua estrangeira deve ser comprometido com a 

compreensão, respeito e tolerância, a outras formas, inclusive àquelas diferentes das nossas, 

de conceber a realidade e comportar-se em meios socioculturais semelhantes ou não àquele 

em que vivemos. 

Nesta seção deter-nos-emos na análise do discurso de peças publicitárias impressas. 

Tais peças serão concebidas sob seu dúplice estatuto: sua materialidade linguístico-textual e 

seu dispositivo discursivo-intercultural. Na primeira esfera, deve-se contemplar a descrição e 

interpretação dos aspectos relativos à construção das sequências linguísticas que conformam o 

gênero textual em que se enquadra o discurso publicitário. Já na segunda, esfera, dever- se á 

abranger a explicitação e apreciação crítica atinentes às condições de produção do discurso 

publicitário em questão, a memória discursiva e a interdiscursividade, os papéis 

socioculturais, as crenças e valores, as representações e os estereótipos que produzem certos 

efeitos de sentidos visando a persuasão do enunciatário e, por conseguinte, sua adesão 

incondicional ao (contra) discurso produzido pela peça publicitária em análise.  

Convém salientar que dada à necessidade de verticalização da análise discursivo-

intercultural que estamos propondo em nossa pesquisa, não abordaremos todos os anúncios do 

corpus, mas aqueles mais representativos para explicitação de nosso arcabouço teórico, bem 

como para respondermos às questões que motivam o presente estudo.  

Tabela 2 – Distribuição dos anúncios publicitários impressos em função da natureza do discurso 

e da língua em que se manifestam. 

Fonte: Própria pesquisa 

 

Marcas de cigarro Publicidade Contrapublicidade 

Marlboro LF LP 

Charm LP LF 

_ _ LF - LF - LF 
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 PRIMEIRA ANÁLISE 

 

 O primeiro anúncio para análise figura 19, é do cigarro Marlboro  e teve como fonte a 

“Magazine Hebdomadaire L’Express” do “Groupe Express” n° 1845, 21  novembre 1986, da 

Altria (antigamente Phillip Morris International). Seu endereço situa-se na rua Marlboroug , 

uma antiga manufatura de Londres. Convém contextualizar esta marca de acordo com 

informações obtidas no blog “O Mundo das Marcas: Marlboro” (disponível em: < 

http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/marlboro-come-to-marlboro-country.html>). 

Este cigarro é vendido em 180 países, atualmente considerada realmente a mais vendida no 

mundo. Esta nasceu, em 1926 e  tinha como alvo o público feminino e como particularidade 

uma de suas extremidades vermelha, o que tornava os traços do batom invisíveis e cada 

publicidade era acompanhada de um conselho de beleza.  

Nesta época, a Marlboro estava no 15º lugar na classificação dos cigarros mais 

vendidos dos Estados Unidos. Em 1954, a companhia Phillip Morris International decidiu 

assumir uma posição mais arrojada no mercado e modificou o produto. Uma das modificações 

foi torná-lo mais forte, criando um novo filtro que o fazia parecer mais leve, e criando uma 

nova embalagem, sob o nome de flip-top box. Na mesma época, Leo Burnet, publicitário em 

Chicago, cria publicidades com homens viris, asscociadas à imagem do cigarro. Dentre elas, 

estava a imagem de um cowboy que, nos anos 60, passa a ser o ícone da campanha Marlboro 

e depois ganha um ambiente, o “Pais de Marlboro”
62

. O ícone publicitário difundido no 

mundo inteiro, o cowboy simbolizou a marca sob o apelo de “Homem Marlboro”
63

. Este 

ícone das publicidades, Wayne McLaren, morreu de um câncer de pulmão aos 51 anos de 

idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 19: Publicidade francesa 4     

                                                 
62

  Marlboro.Country 
63

 Marlboro Man.   
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                                                                      Fonte: L’Express (1986)      

 Observamos a figura acima. Esta publicidade apresenta duas unidades iconográficas 

de duas carteiras de cigarros. Sobre a primeira, vemos um pacote aberto com dois cigarros em 

evidência, como fazendo um convite ao consumidor. O outro pacote está fechado e apresenta, 

embaixo, uma frase chave: “Malboro, o cigarro mais vendido do mundo”.
64

 As carteiras 

são vermelhas e brancas e o nome Marlboro em cor preta. Logo acima do nome Marlboro, a 

logomarca. Segundo Santaella, (2006, p. 98) em determinadas situações o preto simboliza 

sofisticação e requinte. Acima das carteiras o nome Marlboro, em letras grandes e de cor 

branca, como o branco das carteiras. Na frase chave e no slogan acima, podemos ler: “o gosto 

da aventura”
65

. 

 Em meio a todo este cenário todos os efeitos de sentido se harmonizam para 

demonstrar que o discurso de fumar está ligado à liberdade, à aventura, mas uma liberdade 

vinculada a sentimentos de segurança. Estes sentimentos se mostram de forma simbólica 

através do laço presente na mão do cowboy e nos mecanismos discursivos que permeiam esta 

estratégia publicitária que tem por objetivo vender uma marca. Quase no meio da publicidade, 

a cor branca evidencia o nome do cigarro, Marlboro, e bem acima, o enunciado “o gosto da 

aventura”.  

Neste cenário prestigioso, estão aqueles que fumam a marca mais vendida no mundo, 

assim sendo, emitiremos a hipótese de que o discurso quer contemplar aqueles consumidores 

que provavelmente pertencem a uma das classes mais favorecidas da sociedade, aquela que 

tem o maior poder aquisitivo.  Este cenário nos remete ainda a seu protagonista Wayne 

McLaren, ator hollywoodiano, ídolo dos filmes de faroeste nas décadas de 50 e 60, categoria 

bastante popular durante o período de veiculação desta publicidade, de porte elegante, seguro 

e esguio, usando roupas de montaria, chapéu branco e calça marrom, camisa vermelha de 

mangas compridas, inclusive indumentária de cowboy também utilizada nos seus filmes.  

Por outro lado, os mecanismos discursivos produzem efeitos de sentidos múltiplos. No 

caso em questão, parece-nos que a posição vertical do cigarro com o filtro para cima está 

simbolizando o “falo” masculino, dando-lhe uma conotação de virilidade masculina e “poder” 

associado à figura do cowboy como alguém que com sua própria “força” determina o que 

deseja para si como ideal de vida.  

Segundo Santaella (2006, p.99) que estudou as cores como signo cultural e psicológico 

o vermelho tem a ver com energia, masculinidade, significados que estão bem voltados para 

                                                 
64

 Marlboro, la cigarette la plus vendue dans le monde. 
65

 Le goût de l’aventure. 
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as características do personagem do anúncio em questão. A cor marrom está ligada à terra e à 

sensualidade, à resistência e ao vigor (IBID, p. 104) .Em contraste com o azulado das 

montanhas e do céu, que passam à ideia de segurança, tranquilidade e harmonia (IBID, p. 

102). A utilização da cor azul pode trazer para a marca uma maior sobriedade e sofisticação e 

pode ter uma associação material à montanhas longínquas, ao mar, ao céu, às águas 

tranquilas, ao espaço, à verdade, ao infinito, à meditação, à confiança, ao amor, ao sentimento 

profundo, entre outros. Por outro lado, a cor branca, em vários momentos presente neste 

anúncio, parece expressar a ideia de paz, estabilidade, harmonia, juventude (IBID, p. 97). 

Elementos presentificados na ideologia cuja intenção é nos fazer acreditar na consonância 

entre qualidades inerentes aos consumidores e ao produto. 

 Segundo a indústria do tabaco, o objetivo da publicidade consiste em simplesmente 

convencer os fumantes a mudar de marca, aumentando desta forma a concorrência entre os 

diversos produtos presentes no mercado. Qualquer forma de publicidade procura, por 

definição, aumentar o consumo e por conseguinte, ampliar a comercialização do mercado do 

produto em questão. Isto porque, ao nosso ver as publicidades funcionam em seu 

interdiscurso, como paráfrases que reiteram e mantêm a ideia de que o consumo de cigarro 

confere ao fumante masculino, força, poder e admiração, e ao feminino, charme, beleza e 

requinte. Nesta publicidade analisada a visão que se tem é de uma sociedade consumista, 

capitalista. O gênero trabalhado, representado pela figura do cowboy, mostra o homem ainda 

como o dono do poder (laço), em uma sociedade em que os valores ainda são profundamente 

machistas. A nosso ver a própria escolha do personagem Wayne McLaren não se dá por 

acaso, ela é totalmente intencional, ele é um personagem de sucesso, um testemunho 

autorizado e um fumante de modo que para ideologia capitalista, consumista alguém a ser 

seguido. 

 

 SEGUNDA ANÁLISE 

 

 Em total oposição ao que acabamos de analisar, a contra-publicidade brasileira, figura 

20, visualizada abaixo, representa um anúncio em forma de panfleto idealizado pelo Governo 

de Alagoas através da Secretaria de Saúde do Estado  em parceria com outros órgãos como o 

INCA, o Ministério da Saúde e o Governo Federal, todos eles representados pelos  seus 

símbolos. Neste anúncio voltado para a Campanha do dia 31 de maio de 2004, dia em que se 
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comemora o dia mundial contra o tabaco. Este panfleto ao ser dobrado apresenta quatro 

partes. 

  Na capa, bem no meio da imagem, com letras nas cores brancas e de um tamanho 

razoável, uma pergunta inquietante que não cala: “Sabe aquele cowboy da propagando de 

cigarro?”. Diante das imagens a indagação pode sugerir ao leitor múltiplas interpretações, 

pois a beleza do cenário sugere efeitos de uma trajetória de sucesso. Entretanto, apesar de 

todos os recursos da ciência nada foi suficiente para conter o câncer de pulmão do qual foi 

acometido nem o seu efeito letal. Bem abaixo da imagem de apresentação, o telefone do 

Disque Saúde: 0800 61 1997, que nos remete para alguma coisa que causa estranhamento em 

relação à harmonia e tranquilidade sugeridas pelas imagens. No verso da apresentação, 

aparece o seguinte enunciado discursivo: “O cigarro faz mal até na propaganda”. O vocábulo 

até parece traduzir que os males ocasionados pelo cigarro são devastadores e que em contato 

com ele, ninguém sai ileso, pois afeta o protagonista da propaganda, que poderia ser fumante 

ou não, esse efeito de sentido advêm da expressão “o cowboy de uma famosa marca de 

cigarro, morreu de câncer de pulmão em, 1992”. Toda essa parte do panfleto tem como pano 

de fundo a cor bege, cor que denota neutralidade, bem abaixo desta frase, a sigla dos 

organismos responsáveis pela difusão deste anúncio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Contra-publicidade brasileira 3 (Frente e Verso) 

Fonte: Secretaria de Saúde – Governo de Alago 

 

Dentro do anúncio-panfleto acima, temos a presença de texto verbal e imagético, 

constituindo a multimodalidade. Inicialmente, a imagem de um cemitério, com vários túmulos 

e um deles bem evidenciado com uma lápide onde está escrito o seguinte nome: “Wayne 
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McLaren. 1941-1992”. Acima, uma frase de letras de tamanho razoável e de cor branca: 

“Morreu de câncer”. Ao fundo, o cenário traz as cores amarelo e laranja, o que também indica 

poderio econômico, sucesso, prestígio, Santaella (2006, p.100-101)) tudo o que esse grande 

ator teve em vida e nada o impediu de trilhar esse caminho tão triste. Abaixo, uma frase, com 

o nome do ator em laranja (Wayne McLaren) e o restante em branco, afirmando: “ 

O primeiro texto com cores brancas traz a seguinte mensagem: “Quatro milhões de 

mortes por ano, uma a cada oito segundos. Esse é o resultado mais significativo da 

indústria do cigarro. Já se sabe há muito tempo que o cigarro é um produto feito para 

viciar e matar. Afinal, contém nada menos que 60 substâncias cancerígenas. O que 

surpreende é que ainda exista gente que acredita em propaganda de cigarro”. O segundo 

texto coloca em destaque uma frase como sendo um título, uma frase chave com letras negras 

de tamanho razoável: “Não se deixe seduzir”. O texto também está nas cores pretas e 

apresenta a seguinte mensagem: “A indústria do cigarro gasta bilhões de dólares com 

publicidade todos os anos para convencer as pessoas de que, fumando, elas vão ser mais 

sensuais, interessantes ou aceitas. O principal alvo dessas associações falsas são 

justamente os jovens, que representam o futuro do mercado de cigarros. E o mais grave 

é que a estratégia funciona: 90% dos fumantes começam antes dos 20 anos
66

.  

O terceiro texto traz também uma frase em letras pretas, de tamanho médio razoável 

contendo as seguintes palavras: “O outro lado”. E a mensagem em letras pretas, de tamanho 

bem menor, contendo a seguinte mensagem: “As belas imagens dos comerciais e dos 

anúncios escondem um fato inquestionável: o cigarro causa doenças graves, enfisema, 

derrame cerebral e bronquite crônica. Por isso, não se deixe enganar. Fumar não deixa 

ninguém mais bonito ou interessante. A verdade, como você pode ver, é bem outra”
67

. 

Finalizando o anúncio, uma frase com letras brancas traz a seguinte informação: “31 de maio, 

Dia Mundial sem Tabaco”. 

A utilização das sequências discursivas Não se deixe seduzir e o outro lado produzem 

sentidos na sua função de contra publicidade à medida que evidencia o papel sedutor da 

propaganda em relação ao produto, pois ao exibir personagens exuberantes, a indústria do 

cigarro conquista a cada dia  mais adeptos para as marcas exibidas, principalmente os jovens. 

Fundamentado no seu papel de instigar as pessoas para não serem atraídas por discursos que 

                                                 
66

 Vejamos estas duas leis da legislação federal brasileira que dizem respeito a este texto: Lei n.° 8.609 (13 de 

julho de 1990) – Estatuto da Criança e do Adolescente: Proíbe vender, fornecer ou entregar, à criança ou ao 

adolescente, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Portaria do Ministério 

do Trabalho e Emprego n.° 06 (05 de fevereiro de 2001): Proíbe o trabalho do menor de 18 anos na colheita, 

beneficiamento ou industrialização do fumo. 
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atravessam peças publicitárias, o enunciado, a partir da utilização do pronome outro, busca 

expressar e interpelar o público, a partir de uma análise crítica das estratégias discursivas da  

publicidade que  o cigarro exibe e reflete formações ideológicas do fabricante que contradiz o 

discurso científico que chama atenção para doenças graves que o cigarro causa como câncer, 

enfisema, derrame cerebral e bronquite crônica. Buscando dissuadir os interlocutores de tais 

publicidades agora a produção de sentido recomenda Não se deixe enganar.  

 A capa mostra um texto imagético cujo universo tem semelhanças com aquele cowboy 

que protagonizava uma famosa marca de cigarro. Nele, dois cavaleiros cavalgam em dois 

belos cavalos. Ao fundo, as cores amarela e laranja se sobressaem, cores que simbolizam o 

sucesso e o poderio monetário desta marca e também do personagem que a representou. Onde 

(IBID, IBDEM) o amarelo, também conectado à prosperidade e à riqueza, simboliza a cor da 

luz, irradiante em todas as direções, enquanto que o laranja representa a cor da dominação, da 

força, da energia, da luminosidade e da advertência, entre outras 

Apoiando-nos na teoria da cor enquanto signo cultural e psicológico de Santaella 

(2006) podemos observar a alternância dos textos nas cores branca e preta o que denota 

tumulto e paz, isto é contradição interna, que talvez seja exatamente o mundo que povoa o 

fumante que se vê buscando paz, mas se vê envolto as trevas. Não podemos deixar de 

mencionar que a cor preta é a ausência de luz e corresponde a buscar as sombras e a 

escuridão. Está também relacionada à morte e à destruição. O branco também significa a 

morte, o nada, o fim para os orientais e o preto vida, de modo que no texto icônico há uma 

profunda e perturbadora relação entre vida e morte, paz e conflito, construção e destruição.  

Este aspecto dialético presente na ideologia da publicidade mostra-nos como o discurso 

publicitário é passível de leituras as mais diversas, a que caminhos ele nos leva a fim de ser 

desvendado ou quase, porque no dizer da análise do discurso, a leitura nunca acontece por 

completo e o quanto é rico na sua inter e multidisciplinaridade 

Nestes dois anúncios, temos um exemplo de interdiscursividade, uma vez que a contra 

publicidade, remete ao discurso da marca Marlboro  cujos efeitos de sentido exaltam a grande 

qualidade  desta  marca, a de ser a mais vendida no mundo inteiro  e propaga a ideologia em 

prol do consumo tabagístico, a contra-publicidade  ao contrário, produz efeitos de sentidos 

que apontam quão enganosa se constitui essa publicidade e a que resultado ela leva o fumante, 

tal como levou o ícone da publicidade Marlboro, ou o “Marlboro Man”, Wayne McLaren, que 

morreu aos 51 anos de idade de câncer de pulmão e alertou-nos ao afirmar: “Não se deixe 

seduzir”. “Cigarro faz mal até na propaganda” 
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 TERCEIRA ANÁLISE 

 

 O anúncio que focalizaremos a seguir trata-se de uma publicidade do cigarro de marca 

brasileira Charm figura 21, retirada da revista Visão, de 23 de fevereiro de 1981, n° 8.  

 Esta publicidade apresenta no seu texto icônico uma bela jovem, de aproximadamente 

28 anos de idade, sorriso discreto, olhos grandes e castanhos, cabelos bem penteados, brincos 

discretíssimos, dois anéis no dedo mínimo, uma discreta maquiagem, óculos de armação 

arredondada, que somados ao livro que ela traz na mão esquerda, proporciona-lhe um ar de 

intelectualidade. Um cigarro entre os dedos da mão direita, como que sugerindo que ela vai 

levá-lo à boca e acendê-lo. Está vestida com uma blusa branca de crochê, gola alta, mangas 

compridas, muito elegante.  

O branco da blusa combina com o branco do cigarro e o branco da palavra Charm, que 

está em letras grandes, logo acima do seu penteado os efeitos de sentido aí estão a fim de 

sugerir como um elemento está incluso no outro. E neste contexto, acreditamos que o branco 

sugere suavidade, estando em consonância com a delicadeza e o bom gosto da personagem, 

como que para sugerir que as consumidoras da marca Charm são pessoas inteligentes, 

discretas e de bom gosto. Analisemos a figura que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Figura 21: Publicidade brasileira 6                                      

                                                                          Fonte: Visão (1981) 

 

Logo abaixo do pescoço da personagem, temos o discurso verbal, através de repertório 

linguístico, com letras pretas de tamanho bem menor: “O importante é ter Charm”. Abaixo, 
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uma carteira de cigarro Charm, em posição horizontal, entreaberta, com três cigarros 

sobressaindo, como se estivessem sendo oferecidos para consumo. Abaixo desta imagem, em 

letras ainda menores e pretas, as palavras: “Qualidade Souza Cruz”, com um pequeno 

logotipo da marca. Aqui o branco e o preto não estão se contrapondo, fazem parte do contexto 

do discurso ideológico-persuasivo que quer passar a ideia de discrição, bom gosto, charme, 

elegância e assim seduzir mais consumidores para o mundo do cigarro Charm. Preocupado 

com toda esta sedução, Paulo Lima, do Ministério da Saúde, se dirige especificamente ao 

público do cigarro Charm, dizendo o seguinte: 

 

Por favor, agora me dirijo a vocês, meninas, se vocês me permitem a 

intimidade. Milhões de reais são gastos em publicidades como esta, 

querendo influenciar vocês, meninas, especificamente. Não comprem 

esta enrolação. Charme???  

 

É claro que vocês mulheres estão sendo pressionadas para serem 

charmosas, elegantes, magras, bundudas e peitudas. Entretanto, 

resistam e descubram-se. 

 

Sejam o que vocês gostariam mesmo de ser. Porém, que o silicone só 

seja mesmo necessário, se for à última forma possível para vocês se 

aceitarem como gente. 

 

Se vocês conseguirem um gato porque fumam Charm, se for este o 

motivo, podem ter certeza de que vocês estão comprando uma “mala” 

do tamanho de um container. Alguém escolher uma mulher, mesmo 

que para “ficar”, por causa do cigarro, é o maior mane da paróquia... 

No entanto, fiquem de olho vivo: por que esta dinheirama toda é gasta 

para dizer que ‘o importante é ter Charm’?? Esta turma nunca dá nó 

sem ponta!!((Page da Trip vídeo do Ministério da Saúde). 

 

A presença da heterogeneidade discursiva mostrada na publicidade ora analisada se 

apresenta bastante reveladora e através da análise dessa heterogeneidade, se pode perceber a 

formação ideológica do discurso publicitário, mediante uma formação discursiva manifesta 

com enunciados próprios ao discurso sábio (que dá conselhos) e “amigo” (que conhece 

aspectos da vida particular do consumidor e sabe (onisciência) de suas inquietações) e 

revestido, ao mesmo tempo, de uma certa onipotência (supremacia da publicidade diante do 

consumidor). No nosso parecer, trata-se de fato de um discurso autoritário e mutilador. Isto 

porque, ao promover arquétipos que impõem ao consumidor padrões físicos, morais e de 

comportamento a serem seguidos, o discurso publicitário reduz o consumidor a um tipo pré-

construído, que mutila sua individualidade e identidade, na medida em que silencia, no 
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interior do discurso, tudo o que se constitui ou poderia vir a se constituir contraditório aos 

padrões impostos.  

Ora, quando esta publicidade declara qual a importância do Charm, (marca de cigarro 

e charme atrativo) ela dita, através da imagem de uma bela mulher discreta, elegante, bem 

maquiada e bem penteada, quais são os pré-requisitos considerados pela sociedade consumista 

pós-moderna para considerarem uma mulher como tal. Isto tudo, em função da ideologia que 

a publicidade quer veicular, uma vez que ela está a serviço de interesses muito maiores, que 

são os do sistema capitalista, de uma sociedade consumista que dita padrões de beleza em 

detrimento de outros valores, objetivando vender, vender e vender. Observe que a 

protagonista apresenta o padrão de beleza e estética valorizado por esta sociedade na qual 

estamos inseridos. O importante é ter charme. Charme aqui efeitos de sentido que pode 

traduzir ora a marca do cigarro em questão, ora traço de personalidade da garota propaganda. 

 

 QUARTA ANÁLISE 

 

 Vejamos em oposição à publicidade do cigarro Charm uma contra publicidade que 

trata do universo feminino, figura 22, no final deste anúncio, temos a presença marcante de 

três organismos que são responsáveis pela difusão desta publicidade, quais sejam: “O Seguro 

Doença” e o “Comitê Francês da Educação da Saúde”
68

, com seus símbolos e suas siglas e o 

“Serviço de Informações do Tabaco”
69

, com o seu número de telefone. Sempre presente nos 

anúncios contra-publicitários antitabagísticos, servindo como ponto de apoio, de socorro 

mesmo para os dependentes desta droga que a eles podem recorrer em busca de ajuda. Por 

outro lado, no mundo da contemporaneidade, marcado pelas imagens, a mulher ideal é sempre 

mostrada de uma maneira cheia de glamour, idealizada e é desta mulher que o anúncio trata 

segundo a qual valores como a moda, a elegância e os cuidados ligados à beleza, à saúde e à 

aparência física são essenciais. São esses os élans que nos mostram os aspectos socioculturais 

de nossa sociedade de consumo. Como ressalva Douglas (1998, p. 24):  

 

O consumismo chega quando o consumo assume o papel-chave que, 

na sociedade de produtores, era exercido pelo trabalho, a menos que 

saibamos por que as pessoas precisam de bem de luxos, ou seja, bens 

que excedem as necessidades de sobrevivência e como os utilizam, 

não estaremos nem perto de considerar com seriedade os problemas 

de desigualdade.  

                                                 
68

 “L’assurance Maladie” e o “Comité Français d’Éducation de la Santé”. 
69

“Tabac Info Service”. 
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No texto icônico da publicidade em questão, temos a imagem de um rosto de uma 

jovem mulher em close, mas seus olhos não são visualizados. Sua pele tem aparência lisa. Ela 

tem um cigarro no canto de sua boca e uma de suas mãos o acende. O isqueiro apresenta um 

fogo flamejante que mostra o início do ato de acender um cigarro. Em relação aos sentidos 

produzidos, consideramos que o cigarro no canto da boca mostra uma posição de 

determinação e força que se opõe à ideia de uma possível fragilidade e submissão feminina. A 

evidência do fogo flamejante dá a ideia que ele consome o cigarro, que, por seu turno, 

consome a fumante através da sua ação nas vias respiratórias, nos pulmões, criando, um mal 

funcionamento e uma dependência química e psicológica. 

Por outro lado, no texto icônico, os olhos da mulher fumante não são mostrados, para 

dizer que o pior cego é aquele que não quer ver. Não devemos esquecer de observar também 

os dentes dela que começam a apresentar um processo de degradação. E o rosto que apresenta 

uma cor branca, sem vida. O cinza do cartaz, em oposição ao branco do cigarro e do rosto, dá 

ideia de abatimento da fumante por causa do cigarro. A ideia sugere também que a mulher 

que tem o seu rosto interditado pelo texto representa uma mulher pela metade, uma vez que 

ela tem uma dependência. Não tem liberdade de escolha. O final do texto, impresso sobre a 

foto, em branco e preto, desta jovem mulher que fuma um cigarro, contrasta fortemente com o 

que precede e evidencia o enunciado “..et puis tout gâcher” e interpela o interlocutor com a 

questão: “La vie sans tabac, vous commencez quand?”. Visualizemos a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 22: Contra-publicidade francesa 8 

                                                                     Fonte: www.inpes.sante.fr/  
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Os repertórios linguísticos apresentam discursos que enumeram vários processos 

femininos que valorizam a beleza, a elegância, a saúde, a higiene, o bem-estar das mulheres. 

No final do texto, uma conclusão sugere como consequência uma possibilidade de perda de 

tudo o que foi apresentado antes através da força contra-ideológica marcada por uma única 

frase (“... e depois estragar tudo”
 70

). Em seguida, uma questão dirigida ao público-alvo da 

contra-publicidade: as jovens mulheres “A vida sem tabaco, você começa quando?”
71

. O que 

leva o interlocutor a questionar-se sobre como tem agido em relação ao consumo de cigarro e 

quando há de mudar de atitude, a fim de obter efetiva saúde.  

Observamos que a materialidade linguística expressa a construção deste discurso. 

Assim, a razão do emprego dos verbos no infinitivo e transitivos é causada pelo interesse de 

evidenciar a liberdade de ação e de movimento de alguém que, durante a sua juventude, 

procura preservar as qualidades que julga importantes para obter uma vida satisfatória. Nesta 

contra-publicidade, a noção de beleza e os esforços empregados para ser bela são também 

colocados em evidência pelo emprego de toda uma série de infinitivos ligados ao cuidado 

com a aparência física. Os substantivos: “corpo”, “cosmético”, “desodorante”, “moda”, 

“dentes”, “gengiva”
72

 são apresentados como objetos das ações expressas pela variedade de 

verbos que são concernentes ao universo da beleza feminina. Alguns exprimem partes do 

corpo da mulher, outros, produtos utilizados e associados aos verbos que apresentam hábitos 

que as mulheres gostam de fazer para cuidar de sua beleza. Os adjetivos: “elaborada”, 

“antialérgicos”, “elegante”, “belos”, “sedosos”, “maleáveis”
73

, se apresentam todos a favor de 

uma ideologia que promova equilíbrio e harmonia das mulheres no mundo feminino. 

 Com relação à estruturação sintática do texto verbal, as vírgulas assinalam ações 

coordenadas realizadas simultaneamente ou não. As reticências reforçam a ideia que essas são 

apenas algumas, mas não todas as ações possíveis de ser desenvolvidas por jovens que 

valorizam  cuidados essenciais a higiene e a aparência.. O ponto de interrogativa provoca um 

desafio e alerta., aquela que apesar de tantos cuidados perpetua no vicio O ponto final sugere 

um final de vida para a mulher que fuma e não quer repensar sua maneira de viver, como o 

ponto final dá o fim ao texto. Observamos assim, que a pontuação tem toda uma força 

enunciativa dentro da formação discursiva.   

                                                 
70

  “... et puis, tout gâcher”. 
71

  “La vie sans tabac, vous commencez quand?”. 

 

 

 
72

 “corps”, “cosmétique”, “déodorant”, “mode”, “dents”, “gengive”. 
73

 “élaborée”, “hypoallérgenique” “élégante”, “beaux” “souples”, “soyeux”. 
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 Por outro lado, há toda uma carga histórico-social na produção de discursos, tomemos 

como exemplo a questão “La vie sans tabac, vous commencez quand?”, observamos 

inicialmente a evidência dada ao termo “la vie” essencial elemento dentro deste contexto e à 

preposição “sans”, aqui totalmente utilizada em um sentido positivo, ela que normalmente 

utilizamos em sentido negativo e dá ideia de ausência. E também um outro caso seria o “tout” 

da frase: “..et puis tout gâcher”, a síntese do discurso persuasivo, que é um elemento que 

resume toda a ideia de saúde, beleza e elegância idealizada pelo sistema, a ideologia de uma 

vida satisfatória. Naturalmente que o objetivo do discurso publicitário é representado pela 

persuasão, através dos meios não-convencionais, que podem ser estragados se a mulher 

insistir em continuar a fumar. 

O discurso contra-ideológico deseja alcançar o público de jovens mulheres 

preocupadas com sua beleza e quer sublinhar a contradição de certos comportamentos. É 

inútil fazer tantos esforços para corresponder a padrões de beleza transmitidos pela mídia se   

o público alvo não conseguir parar de fumar.  O cigarro destrói tanto a aparência física quanto 

a saúde. O discurso contra-publicitário constrói sentidos que objetivam lutar contra o 

problema de saúde que se denomina tabagismo, só que ao invés de explicar os malefícios do 

cigarro através de imagens terríveis de doenças cancerosas, ou através de estatísticas 

cansativas, esta contra-publicidade tenta afetar as belas mulheres, mostrando através de 

fatores sociais contemporâneos, o desejo que elas têm de corresponder a uma imagem perfeita 

de juventude e beleza e ao fumar estão em estado de completa contradição. 

 

 QUINTA ANÁLISE 

 

A contra publicidade “Ajudar os adolescentes a não fumar”
74

 e “A dependência ao 

tabaco”
75

 começaram a ser difundidas no início da campanha de prevenção contra o 

tabagismo na primavera de 2004 lançada pelo Ministério da Saúde  e do  Instituto Nacional de 

Prevenção e de Educação pela Saúde na França. 

A contra-publicidade, apresentada na figura 23 abaixo, contém no seu texto icônico, 

um grande cigarro no centro da folha em posição vertical, com uma dimensão duas vezes 

maior do que o homem que está aprisionado a este por uma corda. A sombra do cigarro 

apresenta-se maior do que a sombra do corpo humano. O corpo e o rosto do homem estão 

                                                 
74

 Aider les enfants à   ne pas fumer, esta contra-publicidade encontra-se na atividade de número 1 (Publicitário 

por um dia) do capitulo três, seção 3.1. 
75

 La dépendance au  tabac. 
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tomados pela cor negra, tal como a corda. O homem encontra-se com a cabeça baixa e os 

ombros arqueados e os pés ligeiramente afastados do cigarro. Se atentarmos para os sentidos 

manifestos, diríamos que o homem está em escuro porque está tomado pelo cigarro, isto é 

pela dependência ao vício. Vale salientar que esta dependência, de natureza psicológica e 

química, traz consequências, tanto físicas quanto psicológicas. Os enunciados tem uma 

discursividade fortemente vinculada à memória discursiva, que pode nos remeter a um 

momento da nossa História que nos lembra um negro preso a um pelourinho, ou seja, 

rememoramos  através desses efeitos de sentido, práticas atinentes à escravidão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Contra-publicidade francesa 9 

Fonte: www.stop-tabac.ch 

  

 A corda está aprisionando o homem exatamente no local onde se divide o cigarro e o 

filtro, como que mostrando que a vida dele também está por um fio e sendo totalmente 

consumida até o instante final, que seria o filtro. A imagem do cigarro maior do que a do 

homem mostra a hegemonia do cigarro sobre a conduta do homem, ou melhor, a força do 

vício sobre a força de vontade humana e neste jogo, um trocadilho nada salutar: a sombra do 

homem se apresenta menor do que a sombra do cigarro, inicialmente porque se pensa que o 

homem consome o cigarro, entretanto, o cigarro é que o consome. 

 No texto verbal, temos no alto da página e mais ou menos no início do cigarro, a frase:
 

“a dependência ao tabaco”
76

 com a palavra “tabac” um pouco apagada propositalmente, 

contendo esta um substantivo com transitividade semântica, que pode sinalizar que a 

                                                 
76

 La dépendance au tabac 
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dependência do cigarro apaga a vida de um consumidor deste vício como se apaga um cigarro 

quando este termina
77

.
 
 

 Esta frase entrecortando o cigarro forma uma cruz símbolo religioso. A religião 

normalmente é o alento que as pessoas procuram nos momentos de dificuldade, de aflição, 

provavelmente sejam estes os efeitos de sentidos que permeiam este discurso. A nosso ver, a 

religiosidade é um elemento cultural inserido nas crenças que marca este contradiscurso. Os 

efeitos de sentido vinculados a submissão ao vicio de fumar são fortemente veiculadas através 

da imagem deste anúncio que mostra através da desproporção entre o tamanho do cigarro e o 

homem todo o poderio que a industria de cigarros exerce sobre os fumantes e o público de 

risco que  no nosso compreender  representa os adolescentes e os fumantes passivos. 

 

 SEXTA ANÁLISE 

 

  Este anúncio fez parte de uma série realizada pelo designer Alain de Quernec, da 

região de Bretagne, em 1991, para ser mostrado nas ruas
78

. Todos eles contem o mesmo 

discurso verbal: “A Publicidade Mata”
79

, figura 24. No canto esquerdo do anúncio, na 

vertical, temos em forma de divulgação, em letras amarelas, os seguintes dizeres: “Mois du 

Graphisme d’Échirolles”, e em pequenas letras brancas “Groupe Michel Ferrier”, e dois 

pequenos símbolos. Um em amarelo, que parece ser da cidade de Échirolles
80

 e outro em 

branco, do Groupe Michel Ferrier. Temos ainda uma data em letras pretas, pequenas: “11 Mai 

– 8 Juin 1991”, que deve ser o período concernente ao mês do grafismo em Échirolles.  

 O anúncio apresenta a imagem de um homem de estatura alta, corpulento. Este 

encontra-se de pés e braços atados a uma coluna que remete à um modelo da arquitetura 

greco-romana. Seu corpo está desnudado, coberto apenas por um lençol na parte inferior, o 

mesmo tem o corpo todo transpassado por cigarros como se fossem lanças, nas mais diversas 

                                                 
77

 Segundo o documento “O Programa de controle do tabagismo no Brasil: Avanços e desafios”, disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/controle_tabagismo.pdf>, publicado em 24 de outubro de 2006, 

o banimento de propagandas e atividades de promoção de produtos de tabaco tanto diretas como indiretas tem a 

importante função de reduzir os estímulos para a iniciação principalmente entre jovens e reduzir a aceitação 

social do tabagismo. Inúmeros documentos internos de grandes transnacionais de tabaco, tornados públicos 

devido a litígio, mostram que estratégias para atingir crianças e adolescentes através de propaganda e outras 

atividades de promoção são consideradas vitais para a viabilidade econômica do negócio de vender tabaco.  
78

 Segundo o documento “Le tabac et la loi” (O tabagismo e a lei), disponível em: http://www.chu-

toulouse.fr/IMG/pdf/Loi_et_tabac.pdf, o decreto de 15 de novembro de 2006 prevê a interdição de fumar em 

todos os lugares fechados e cobertos de acolhida ao público ou que constituam lugares de trabalho, 

estabelecimentos de saúde, transportes comunitários, escolas, colégios, liceus públicos e privados, 

estabelecimentos destinados à acolhida, à formação e ao alojamento de menores. O decreto foi aplicado a partir 

do dia 1° de fevereiro de 2007. 
79

 “La Pub Tue”. 
80

 Comuna francesa situada no departamento de Isère, na região de Rhône-Alpes, no Sudeste da França. 
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partes do corpo, quais sejam as pernas, os órgãos genitais, o peito, o estômago, o fígado, os 

rins etc. Vejamos a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 24: Contra-publicidade francesa 10 

                                           Fonte: www.parisposters.com  

 

Por trás da coluna, toda uma imagem arquitetônica que, a nosso ver, lembra a 

destruição do Império Romano. A imagem do moço lembra a imagem de São Sebastião, o que 

nos remete a um possível intertexto e a associação da ideia de destruição do Império Romano 

com a ideia de morte. Como pano de fundo, temos a cor vermelha. O vermelho indica força, 

energia e sobretudo vida (SANTAELLA, 2006,  p. 99).  

Segundo Macca e Almeida (2003), São Sebastião foi um mártir cristão, nasceu por 

volta do ano 250 em Narbona, cidade do Império Romano que naquele tempo pertencia à 

província da Gália (hoje sul da França). Logo depois sua família mudou-se para Milão, onde 

seu pai faleceu. Foi criado pela mãe, que praticava a fé cristã, apesar das constantes 

perseguições da época. Ao atingir a maioridade, Sebastião tornou-se soldado. Foi a Roma, 

onde se destacou   entre as tropas, tornando-se chefe da primeira corte da legião de infantaria. 

Era admirado e querido pelos co-imperadores Diocleciano e Maximiano. Mas, sob a couraça e 

as insígnias de soldado, vivia uma identidade secreta – a de cristão amoroso, segundo os 

princípios de sua fé. Usava o traje militar com a única intenção de fortalecer o coração dos 

cristãos, amedrontados com as perseguições. 

 Secretamente, costumava visitar os cárceres, onde havia muitos condenados ao 

martírio, para falar com eles e confortá-los. Numa dessas ocasiões, foi ouvido por Zoé, 

mulher do carcereiro Nicostrato, que era muda e através de orações operou-lhe o milagre de 
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fazê-la voltar a falar. Porém, as perseguições estavam se tornando cada vez mais ferozes e 

sangrentas.  Sebastião foi descoberto e denunciado. O soldado apresentou-se a Diocleciano, 

diante de quem corajosamente confirmou as acusações. O imperador convocou os arqueiros 

da Mauritânia, os melhores do império, ordenando-lhes que amarrassem o traidor a uma 

árvore e o crivassem de flechas, sem atingir seus órgãos vitais, para que morresse lentamente. 

 Assim foi feito, mas Sebastião sobreviveu. Deixado como morto, foi resgatado e 

tratado pela viúva de um mártir, Irene. Restabelecido, quis encontrar-se mais uma vez com 

Diocleciano e o procurou no templo de Hércules, acusando-o de crueldade brutal contra os 

cristãos. Enfurecido, Diocleciano ordenou que fosse morto ali mesmo. Os soldados o 

cobriram de golpes de bastão e jogaram seu corpo na cloaca maxima, o principal esgoto da 

cidade. Sebastião tinha 38 anos. Os cristãos o resgataram, sepultando-o na catacumba que 

ganhou seu nome.     

 Tal como o santo foi crivado por flechas, o personagem deste anúncio encontra-se 

crivado pelos cigarros, que o matam, enfraquecendo diversas partes do seu corpo e o 

atingindo como uma flecha mortal. “La Pub Tue”, porque ela constitui-se a responsável 

principal por todo este processo. Ela seduz o adolescente para o ato de fumar, levando-o a esta 

morte lenta e dolorosa, que representa a causa de tantas doenças. Por tudo isso e muito mais, 

“A Publicidade Mata”.  

 Percebemos ainda que pela imagem de um religioso, há um apelo indireto àqueles que 

professam a fé cristã, em particular, os católicos, para não se seduzirem pelo cigarro enquanto 

idolo. Parece-nos que o uso da imagem de São Sebastião revela que ao contrário dele que teve 

a proteção divina, conquistando a ressureição em vida, a exposição ao cigarro é fatal sem 

possibilidade de segunda chance. Inegavelmente, neste anúncio a crença religiosa é um 

elemento cultural que se faz presente. 

 

 SÉTIMA ANÁLISE 

 

 Passemos agora ao anúncio contra-publicitário endereçado aos adolescentes, figura 25. 

Importa-nos mencionar que esta foi uma das contra-publicidades feitas em relação ao 31 de 

maio de 2001, dia mundial contra o tabaco e foi promovida pelos sites prevention.ch, apoiado 

pelo governo da Suíça e stop-tabac.ch, promovido pela Universidade de Genebra, que traz no 

seu texto icônico, uma intertextualidade implícita, muito bem marcada, ao apresentar os 

personagens da tradicional história para crianças, “Chapeuzinho Vermelho” do contista 

francês Charles Perrault. Quando falamos em intertextualidade implícita, é porque esta ocorre 
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sem citação expressa da fonte, cabendo ao interlocutor recuperá-la na memória para construir 

o sentido do texto. Logo, Pêcheux (1993) complementa:  

 

Deste modo, todo discurso envia a outro, frente ao qual é uma 

resposta direta ou indireta, ou do qual ele ‘orquesta’ os termos 

principais, ou cujos argumentos destrói. Assim é que o processo 

discursivo não tem, de direito, um início: o discurso se estabelece 

sempre sobre um discurso prévio (...). 

 

Vale reiterar que, para processo de compreensão, além do conhecimento do texto-

fonte, necessário se faz também considerar que a retomada de texto(s) em outro(s) texto(s) 

propicia a construção de novos sentidos, uma vez que são inseridos em uma outra situação de 

comunicação, com outras configurações e objetivos. Do que dissemos, podemos depreender 

que a intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) 

anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade. No nosso caso 

em questão, a intertextualidade se dá através das imagens. 

Por outro lado, o texto verbal mostra uma linda menina no papel da Chapeuzinho 

Vermelho. Ela teria aproximadamente sete ou oito anos de idade, enquanto que o seu 

interlocutor seria um lobo mau de olhos meigos e persuasivos que se apresenta com um lindo 

chapéu cheio de babados, talvez usado também como um artifício para seduzi-la. Na mão do 

lobo mau, uma carteira de cigarros vermelha e branca, com uma tarja azul e com cigarros que 

se sobressaem na direção da menina, sugerindo um convite, uma oferta
81

. O vermelho da 

carteira associa-se ao vermelho do chapéu da menina e ao vermelho da palavra “presas”, do 

texto verbal. As imagens da menina e do lobo, como também o cenário, estão todos em 

grafite, como que sugerindo algo insólito, irreal, um verdadeiro conto de fadas. Visualizemos 

na figura abaixo. 

 

                                                 
81

 Segundo o documento “O Programa de controle do tabagismo no Brasil: Avanços e desafios”, disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/controle_tabagismo.pdf>, publicado em 24 de outubro de 2006, 

no Brasil a utilização dos maços como veículo para informar a sociedade, sobretudo os fumantes sobre os riscos 

do tabagismo é antiga. A primeira mensagem de advertência foi introduzida em agosto de 1988 com uma única 

mensagem: O Ministério da Saúde adverte: Fumar faz mal a saúde. Ao longo dos anos essa medida tornou-se 

progressivamente mais forte, até culminar com as atuais mensagens de advertência ilustradas por fotos. A atual 

medida que obriga a inserção de imagens de advertências nos maços foi lançada em maio de 2001, tendo entrado 

em vigor em fevereiro de 2002. A mesma é regulamentada através da Medida Provisória (MP) n.º 2.134-30 (24 

de maio de 2001) que determinou que o material de propaganda e as embalagens de produtos fumígenos 

derivados do tabaco, exceto as destinadas à exportação, deverão conter advertências acompanhadas de imagens 

que ilustrem o seu sentido. A Resolução da ANVISA n.º 104 complementa a MP 2134-30, regulamentando essas 

mensagens nas embalagens e no material de propaganda dos produtos fumígenos derivados do tabaco. Cabe a 

ANVISA, respaldada tecnicamente pelo Ministério da Saúde/ INCA, determinar as advertências que deverão ser 

veiculadas, o espaço que devem ocupar nas embalagens, suas características gráficas assim como as 

características das imagens que as ilustrarão. 
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                                                                 Figura 25: Contra-publicidade francesa 11                         

                                                    Fonte: www.stop-tabac.ch                                               

 

O texto verbal à esquerda e abaixo da imagem, encontra-se em letras grandes contendo 

a seguinte mensagem: “Vossas crianças são as presas dos fabricantes de cigarros”
82

. Nesta 

sequência discursiva, há uma interpelação para os pais dos adolescentes, a fim de alertá-los 

dos perigos dos quais os seus filhos estão passíveis de sofrer, advindos da manipulação das 

grandes empresas de cigarro. Sendo que a palavra “presas” está em vermelho e o resto da 

mensagem está em preto, contraste entre vida e morte, mesmo contraste também presente no 

texto icônico, através da oposição do vermelho do chapéu e da carteira com o grafite do 

cenário e das imagens do lobo e da menina. Abaixo desta frase chave, temos o site de uma das 

organizações que promoveu este anúncio, que é o www.stop-tabac.ch, além do telefone da 

HELPLINE: 0848.88.77.88. Abaixo deste telefone, já fora do anúncio, temos uma outra frase 

esclarecedora: “Na Suíça, a proporção de jovens garotas de 16 anos que fumam duplicou ao 

curso dos dez últimos anos”
83

. O que deixa evidente que os mecanismos discursivos utilizados 

nesta contra-publicidade produzem sentidos que procuram advertir e conscientizar uma das 

partes mais atingidas da população, que são os adolescentes fumantes, através dos seus pais. 

Parece-nos que atualmente, segundo todas as informações que lemos a respeito, uma das 

maiores preocupações dos organismos que trabalham contra o tabagismo corresponde à 

conscientização dos adolescentes e suas famílias.  
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 “Vos enfants sont les proies des cigarettiers”. 
83

 “En Suisse, la proportion de jeunes filles de seize ans qui fument à doublé au cours de dix dernières années”. 
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Talvez seja até redundante afirmar que o lobo mau além de representar os grandes 

empresários do cigarro, ainda podem representar simbolicamente as más companhias, como 

também os inúmeros veículos de publicidade que podem incentivar o vício através de todas as 

formas que, direta ou indiretamente, motivam o adolescente a fumar.  

A profusão de palavras e imagens que procuram promover o consumo dos produtos do 

tabaco ensombra qualquer alusão ao seu perigo e incita os jovens a adotarem o que parece ser 

um padrão de comportamento socialmente aceitável. Embora não se possa responsabilizar a 

publicidade como a única a influenciar as pessoas a terem seu primeiro contato com o cigarro, 

ela continua a desempenhar um papel fundamental na promoção dos produtos do tabaco.  

Segundo informações obtidas através do documento perguntas e respostas sobre a publicidade 

ao tabaco, publicado em Bruxelas no dia 2 de dezembro de 2002 (disponível no site 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/press/press258_pt.pdf), na maioria dos casos, 

o hábito de fumar tende a ser adquirido durante a infância ou a adolescência. Cerca de 60% 

dos fumantes começaram a fumar com 13 anos, e mais de 90% fizeram-no antes dos 20. Dado 

que apenas cerca de 10% dos atuais fumantes começaram a fumar já adultos, os adolescentes 

constituem o grupo a partir do qual se recruta novos fumantes
84

.  

 Faz-se mister destacar que enquanto a publicidade “silencia” os sentidos que salientam 

os malefícios oriundos do consumo frequente de cigarro, a contra-publicidade “faz ressoar 

justamente aqueles sentidos silenciados”, ressalvando que, de fato, não há qualquer tipo de 

efeito positivo em se consumir cigarro, já que o que promete se revela apenas “aparente” e 

indubitavelmente inatingível mediante uso do tabaco. Com efeito, a contra-publicidade critica 

e denuncia a publicidade que, por sua vez, esconde as verdades e atrai a atenção dos 

consumidores, através de estratégias sedutoras que vendem ideias de qualidades aventureiras, 

inovadoras e ilusórias aos consumidores de cigarro
85

.  

 Quanto a nossa primeira questão de pesquisa em relação a que mecanismos 

linguísticos e discursivo-interculturais de manifestação de conteúdos (contra) ideológicos 

perpassam os anúncios publicitários em questão, constatamos que as publicidades em prol do 

                                                 
84

 Lei n.° 10.702 (14 de julho de 2003): Altera a lei n.° 9.294/96, proibindo a venda de produtos derivados do 

tabaco a menores de 18 anos. 
85

 Segundo o documento “O Programa de controle do tabagismo no Brasil: Avanços e desafios”, disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/controle_tabagismo.pdf>, publicado em 24 de outubro de 2006: 

“Apesar de ser um país em desenvolvimento, de ter dimensões continentais e quase 200 milhões de habitantes, e 

de ser o segundo maior produtor e o maior exportador de tabaco em folhas do mundo, o Brasil tem conseguido 

desenvolver um Programa de Controle do Tabagismo forte e abrangente. (...) Por outro lado, muitos ainda são os 

desafios a serem enfrentados. Ainda morrem no País cerca de 200.000 pessoas por ano devido ao tabagismo, 

provavelmente como conseqüência dos efeitos tardios da expansão do consumo de tabaco que teve início na 

década de 50 e 60, e atingiu o seu apogeu na década de 70 (PAHO, 2002). O câncer de pulmão continua a ser o 

tipo de câncer que mais mata homens no Brasil, e a segunda causa de morte por câncer entre as mulheres”. 
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consumo de cigarros estudadas apresentam um discurso de valorização do cigarro, utilizando 

sempre a imagem de pessoas felizes, bonitas, bem sucedidas profissionalmente e 

economicamente, inclusive às vezes algumas até conhecidas pela mídia, usando o argumento 

que se chama testemunho autorizado, como no caso de Wayne MacLaren, bem como objetos 

e lugares que denotam ao personagem em contexto fama, sucesso, prestigio, engrandecendo 

desta forma, através de uma ideologia velada, os valores de uma sociedade capitalista e que vê 

no consumo de cigarro uma de suas maiores fontes de rentabilidade, pouco se importando 

com os resultados maléficos para a grande maioria da população. Estes mecanismos são 

manifestos a nível verbal através das classes de palavras como os adjetivos, os verbos, os 

substantivos, entre outras.  Por outro lado, o discurso contra-tabagista apresenta elementos 

que denotam mecanismos totalmente contrários ao ato de fumar, enumerando a nível verbal as 

possíveis causas e consequências deste vício, ao mencionar com termos de ordem técnica e 

cientifica as inúmeras doenças causadas pelo cigarro e as substâncias tóxicas contidas nestes. 

Quanto ao registro icônico destes anúncios, ele também é muito forte e usa desde as cores aos 

símbolos, indo da numerologia, as crenças, da literatura a escultura, buscando nesta 

multidisciplinaridade, elementos persuasivos para melhor convencer o seu enunciatário. 

 

Considerações parciais 

 

Retomando nossas análises e fazendo uma pequena avaliação delas, diríamos que a 

linguagem verbal e visual travam diálogos intensos e imemoriais entre si e provocam outros 

tantos entre seus autores e leitores. Essas considerações dão conta da permanente interação do 

verbal e do visual e do grau insuspeitado de sua presença em nossas vidas, quer seja em sua 

faceta prosaica ou em sua expressão estética, na fruição ou na criação da linguagem. De 

qualquer modo, segundo Martins (2004, p. 102): 

 

O processo de atribuição de sentidos se efetiva mediante o que tenho 

chamado de estranhamento do óbvio, ou seja, pela apreensão do 

avesso das evidências. Para isso, há que se desanuviar os olhos, 

refrescar a memória ou estar desprevenido (sem prevenção). Enfim, 

depende das circunstâncias pessoais e contextuais, da situação 

espácio-temporal em que a leitura se propõe e se realiza. 

 

 Do diálogo entre estas duas linguagens (verbal e não-verbal) e da troca de opiniões a 

seu respeito, vai se estabelecendo um outro modo de ler, menos ingênuo e mais perspicaz em 

aperceber-se das filigranas de sentido indiciadas na superfície do discurso, a exemplo de um 
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grande iceberg, cuja imagem visível à superfície do mar encobre mistérios incalculáveis. Esse 

modo se refaz e se completa a cada leitura enquanto atitude arqueológica de revolver, 

escombros, areia, entulhos e descortinar “achados arqueológicos” apreciáveis que nos 

auxiliam a compreender não apenas a história da humanidade, mas a nós mesmos, visto que o 

próprio objeto lido sugere, na sua dinâmica, como deve ser visto. É necessário ter presente 

que o que vemos no objeto lido é resultado de uma operação singular, entre o que 

efetivamente está nele e a memória das nossas informações e experiências emocionais e 

culturais, individuais e coletivas. Logo, o resultado da leitura é sempre possível, mas jamais 

correto ou total. Portanto necessitamos ousar nas associações, para que se possa flagrar uma 

ideia nova, uma comparação imprevista, uma hipótese explicativa inusitada. 

 A nossa proposta apresenta uma estratégia que ao mesmo tempo orienta a leitura e cria 

uma forma específica de ler cada texto objeto de análise. Antes de tudo, precisamos fazer uma 

contextualização e conhecer o melhor possível  as  condições de produção ou seja data em que  

o referido texto foi escrito, nome do autor, em que veiculo ele foi divulgado e com qual 

objetivo, entre outras informações que possam vir a corroborar para a contextualização e 

melhor conhecimento do nosso objeto de estudo 

 Esta contextualização consiste em buscar a textualização histórica do texto, pesquisar 

as mudanças sociais, econômicas e culturais que sobre ele incidiram, as características físico-

geográficas que o caracterizam ou que vieram a mudar sua aparência, entre outras. Por outro 

lado, o professor-mediador deverá ter por objetivo não o de transmitir um saber pronto, 

acabado, mas de suscitar uma leitura sem por isso deixar de sublinhar suas eventuais 

contradições e muito menos reduzí-la a apenas isso. Ele deve desenvolver atividades em sala 

de aula que propiciem a troca de opiniões e que do esforço conjunto, das articulações feitas e 

da apreciação dos componentes específicos da linguagem, surjam atribuições de sentidos, algo 

sempre plural e provisório.  

 Neste sentido, fazemos nossas as palavras de Martins (2004, p. 104) quando ela afirma 

que: 

 

Tal procedimento se relaciona praticamente com a noção de 

linguagem e de leitura como processos, caracteriza-se, digamos, como 

uma acontecência: dinâmica, cambiante, sugestiva, instigante, 

entrelaçando a imaginação visiva e a verbal, tecendo mil 

interpretações possíveis, em tentativas variadas de aproximação cada 

vez maior entre o que é lido e os leitores; entre os aspectos 

construtivos de cada linguagem e as estratégias interpretativas de cada 

leitor. Criando necessidades de aprofundamento, mudanças de 

percurso, busca de outros recursos; valorizando diferentes leituras, 
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diversas formas de expressão; respeitando a integridade de cada 

palavra e cada imagem lidos e observando a interação deles e dos 

leitores, ao criar como ao ler. 

  

Concluindo parcialmente as nossas análises, temos em mente o caminho a trilhar, com 

nossos alunos, quando desvelaremos alguns dos sentidos, à luz das teorias propostas, destas 

publicidades e contra publicidades em salas de aula de FLE. Estes estudos estarão sempre 

vinculados a discussões da ideologia e da contra ideologia. Nesses momentos, teremos a 

oportunidade de fazer contrapontos entre estes discursos e de percebermos como eles estão 

ligados a um momento sócio-histórico e cultural em que vivemos e como eles podem sofrer 

deslocamentos em função destes momentos.  

A nossa experiência como leitores e professores já nos proporcionou e provavelmente 

ainda nos proporcionará um amplo e dinâmico exercício de expressão oral, uma rica troca de 

experiências que nos levou e nos levará a interações que esperamos serem sempre 

satisfatórias, tanto da parte do educador junto aos aprendentes quanto dos aprendentes entre 

si. As trocas aconteceram e acontecerão naturalmente, não apenas para dar lugar à oralidade, 

mas também a fim de sistematizar uma reflexão critica através de um trabalho consciente e 

sistemático destes membros que fazem parte do ensino-aprendizagem. 

Inserida neste contexto  a nossa proposta  se divide em duas etapas, uma visando servir 

de subsidio para a outra, uma vez que  qualquer professor ou aluno estagiário do Curso de 

Letras  de FLE que sinta o desejo de utilizar uma destas atividades, sugeridas na seção 3.2 terá 

nas análises, seção 3.1 uma leitura prévia do que ele poderá fazer com seus alunos, a partir 

dos  textos que nos fornecemos ou com outros que sejam da sua escolha.  

 Evidentemente, a produção escrita também estará envolvida, em diferentes 

momentos, fazendo parte da formação critica deste aluno, para que, através da leitura destes 

textos e da compreensão destes discursos ele possa ter uma visão mais ampla do universo que 

o rodeia e possa fazer uma leitura não apenas da superfície, mas dos implícitos que envolvem 

os textos verbais e não verbais, quer seja: os escolares ou os políticos, os religiosos ou os 

midiáticos Em suma os que participam do seu mundo circundante. E que também estejam 

aptos a realizarem atividades orais e escritas a partir destes, tal como sugerimos no próximo 

seguimento. 
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3.2. ESTUDO E RECRIAÇÃO DO DISCURSO PUBLICITÁRIO NO ENSINO DE 

FLE 

 

 Nesta seção, pretendemos apresentar algumas estratégias didático-pedagógicas para 

abordagem do discurso publicitário, de modo a subsidiar o fazer pedagógico numa perspectiva 

discursivo-intercultural sem, no entanto, preocupar-nos em responder a todas os eventuais 

questionamentos relativos a usos específicos da publicidade no contexto escolar, tendo em 

vista que jamais conseguiríamos abranger a todas as peculiaridades de cada sala de aula 

relativas aos objetivos e interesses de aprendizagem, ao número de alunos de fato que se tenha 

e eventuais adaptações que sejam desejáveis no sentido de adequar as nossas propostas aos 

requisitos que o usuário-professor pretenda preencher. 

Inicialmente, precisamos evidenciar que as atividades realizadas na sala de aula de 

língua estrangeira, por mais contextualizadas que sejam, ainda mantém uma lacuna entre as 

experiências vivenciadas pelos alunos em sua vida cotidiana e o conteúdo ministrado durante 

as aulas, tendo em vista constituírem sempre simulacros da realidade. Logo, dentro de uma 

abordagem acional que privilegia a ação dos alunos em sala de aula, através de realização de 

tarefas individuais e/ou coletivas, propomos que o professor esteja em constante estado de 

alerta às necessidades e aos interesses dos seus alunos, de maneira a desenvolver interações 

relevantes durante as aulas. E então, a partir da constatação dessas necessidades e interesses, 

este professor possa adaptar ou mesmo criar materiais que estimulem os alunos a produzirem 

um discurso mais próximo daquele que ocorre no ambiente natural, evitando atividades cujas 

interações sejam previsíveis na didática da sala de aula e, portanto, por vezes distantes das 

vivências no cotidiano. Nesta perspectiva, o educador deve atuar de modo a se auto-motivar e 

motivar seus educandos para juntos encontrarem novas alternativas para construção de aulas, 

cujas interlocuções se constituam em simulacros bastante próximos das interações discursivo-

interculturais em contextos diversos da comunicação diária. 

 Para isso, faz-se mister deslocar-se a concepção de aprendizagem como mera 

assimilação de informações transmitidas pelo mestre para noção de que a informação 

desencadeia o processo de (re)construção do conhecimento à medida em que o sujeito da 

aprendizagem opera sobre o objeto do saber, alvo da ação didática sistematizada pelo 

professor. Neste contexto, o ensino deixa de ser centrado no professor, para centrar-se nos 

alunos, de modo que a ação empreendida pelos agentes da aprendizagem em interação os 

auxiliem da passagem da zona de aprendizagem proximal para a zona de aprendizagem real.  
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 Segundo Vygotsky, o conceito de “zona de desenvolvimento proximal” representa a 

diferença entre a capacidade do aluno de resolver problemas por si próprio e a capacidade de 

resolvê-los com ajuda de alguém. Em outras palavras, teríamos uma “zona de 

desenvolvimento auto-suficiente” que abrange todas as funções e atividades que este aluno 

consegue desempenhar por seus próprios meios, sem ajuda externa e a zona de 

desenvolvimento proximal que, por sua vez, abrange todas as funções e atividades que a 

criança ou o aluno consegue desempenhar apenas se houver ajuda de alguém. Esta pessoa que 

intervém para orientar o aprendiz pode ser tanto um adulto (pais, professor, responsável, 

instrutor de língua estrangeira) quanto um colega que já tenha desenvolvido a habilidade 

requerida. 

 Na perspectiva discursivo-intercultural, o aluno se constitui como sujeito à medida 

que interage através da língua estrangeira em aprendizagem, manifestando seu conhecimento 

de mundo e sua consciência enquanto “constructos” sócio-históricos-interculturais na 

interlocução com outros (paradidáticos diversos etc.). Logo, não há um sujeito, mas um 

sujeito sempre em processo de (re)elaboração de conhecimentos, cosmovisão, valores e 

atitudes. Com isso, revela-se a natureza discursivo-intercultural do aprendizado humano, que 

proporciona constantemente um redimensionamento do que já aprendemos e consolidamos, 

até um certo momento, e as informações novas às quais temos acesso e que nos conduzem a 

novas consolidações do saber, num processo contínuo e ininterrupto, independentemente do 

contexto escolar. Inclusive as habilidades linguístico-comunicativas na educação em língua 

estrangeira, convém destacar que deve-se estabelecer uma relação intrínseca entre elas, pois 

não há como divorciá-las do contexto sócio-histórico onde se insiram, assim como as 

modalidades (oral e/ou escrita) que exijam para consecução de um dado propósito 

comunicativo. Assim, qualquer enfoque voltado para este fim, deverá evitar tratar 

isoladamente as diferentes habilidades e capacidades que constituem a competência como se 

fossem fins nelas mesmas. 

Esse enfoque integrado da língua se faz necessário, visto que, por exemplo, os alunos, 

ao ingressarem na Universidade, em sua grande maioria, apresentam conhecimento incipiente 

da língua, fato que prolonga o período de aprendizagem. Portanto, materiais e técnicas, 

precisam ser repensados para responder às exigências desse novo contexto sócio-econômico-

cultural, que atenda às motivações e expectativas destes alunos, do mesmo modo como às 

conquistas havidas no campo das ciências da linguagem e da educação em geral. 

Em contraposição a outras perspectivas, a discursivo-intercultural deve valorizar a 

história pessoal dos sujeitos agentes da aprendizagem, a língua enquanto objeto sócio-
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histórico, constituído em constante atualização discursivo-intercultural. O conhecimento 

como “constructo” historicamente produzido e socialmente reconhecido como válido, 

segundo injunções político-econômicas e discursivo-interculturais; bem como situações de 

ensino e aprendizagem que ampliem os lugares (sala de aula, teatro, cinema, shows etc.) e as 

dimensões do saber (linguístico antropológica, histórica, cultural etc.) conferindo mais 

autonomia ao aprendente e maior capacidade reflexiva e crítica tanto em relação a sua própria 

língua e cultura quanto àquela objeto de sua atividade de aprendizagem que, provavelmente 

lhe proporcionará novas possibilidades de interação social. Neste rol didático-metodológico, 

compete uma nova visão acerca do livro didático (ou do método) como elemento de mediação 

que sofre um processo de apagamento porque: 

 

[...] passa de instrumento a objeto. Enquanto objeto, o material 

didático anula sua condição de mediador. O que interessa, então, não 

é saber utilizar o material didático para algo. Como objeto, ele se dá a 

si mesmo, e o que interessa é saber o material didático. A reflexão é 

substituída pelo automatismo, porque, na realidade, saber o material 

didático é saber manipular (ORLANDI, 1987, p. 22). 

 

 Vemos, portanto, que nem o manual adotado nem o material didático deliberadamente 

preparado, qualquer que seja, pode ser transformado num fim, mas deve ser considerado meio 

para se chegar a algo que o excede, que vai muito além dele. Da mesma forma, nem as teorias 

nem as metodologias podem ser tomadas como verdades inquestionáveis. E só existe 

possibilidade de romper essa circularidade do discurso pedagógico que transforma os meios 

em fins, como mostra Orlandi (1987), por meio da auto-crítica. 

 Não esquecendo que todo método requer adaptações, acréscimo de alguns exercícios 

retirados de outras gramáticas ou métodos ou elaborados pelo próprio professor e/ ou 

supresssão de algum exercício ou atividade, que não seja prioritário/a para os objetivos da 

classe e que possam ser substituídos/as por outros/as mais interessantes, inclusive, inserindo a 

utilização de gêneros textuais que circulem efetivamente em diferentes práticas socioculturais 

e discursivas de leitura e escrita na elaboração/consecução dos exercícios para (re)produção 

de sentidos na sala de FLE. Acreditamos que neste contexto atividades como oficinas, entre 

outras serão muito produtivas por exigirem mais integração do grupo, visando uma 

aprendizagem realmente significativa e dialógica. 

 Originária do trabalho de Celestin Freinet, no início do século XX, uma oficina 

pedagógica consiste em instalação de uma vivência, através da qual os participantes refletirão 

sobre um tema ou situação proposta ao grupo. E dentro deste espaço e tempo estabelecido, os 
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integrantes do grupo trabalharão de forma criativa mediante os objetivos pré-estabelecidos. A 

oficina representa um trabalho com objetivos claros, que visa o amadurecimento e a 

emancipação dos seus participantes, proporcionando-lhes o desenvolvimento da habilidade 

crítica e a conquista da própria autonomia de aprendizagem. Estes são os objetivos que 

buscamos com as oficinas propostas, cujo próprio nome já pressupõe a ideia de trabalho, de 

produção de leitura e também de escrita, em um processo no qual o aluno refaz-se 

continuamente, “elaborando seu conhecimento do mundo, da língua, de si mesmo” (PAZINI, 

1998).  

 Para tanto, uma sólida fundamentação teórica se faz necessária, a fim de que a oficina 

tenha sucesso. Faz-se mister também que os participantes encarem a leitura como um 

encontro entre sujeitos que interagem entre si, como co-produtores que são do sentido do 

texto. É preciso que eles vejam a sala de aula como um espaço de interação e reconheçam na 

linguagem “a força de ação entre indivíduos histórica e socialmente marcados, absolutamente 

interessados em cada ato de linguagem, pelas consequências que dele podem advir” (PAZINI, 

1998). 

 A oficina propicia assim a colaboração entre os participantes, a construção do próprio 

conhecimento de forma lúdica e a interdisciplinaridade tão enfatizada pelas novas propostas 

curriculares. Ela ainda abre espaço à curiosidade, à criatividade, à capacidade de observação 

dos alunos, cabendo ao professor agir como orientador, organizador, questionador e aquele 

que aprofunda os conhecimentos. 

Com relação à proposta que vamos apresentar é fundamental acrescentar que é preciso 

haver uma gradação de conteúdos trabalhados nas atividades propostas, por isso a atenção na 

escolha dos textos e atividades deve ser priorizada. É importante ainda destacar que as 

atividades apresentadas por nós não esgotam as possibilidades, até porque não se pretende, 

nem se pode, fechar questão. Segundo, porque cabe ao professor adotar as atividades 

propostas às situações didáticas específicas delineadas e experienciadas por ele e por seus 

“parceiros de aprendizagem”. 

 É indicável pensar em como conectar a socialização do trabalho em pequenos grupos 

não só com a turma como um todo, mas também com a instituição onde se leciona. Por 

exemplo, pode-se montar em amostra publicitária, um concurso interclasse. É possível 

organizar alguma(s) atividade(s) que explore(m) diferentes suportes, a exemplo de outdoor, 

jornal, revista, panfleto, camiseta (denominado de mídia humana), entre outros.  

 Antes de o professor encaminhar os alunos para a produção propriamente dita, se faz 

necessário o desenvolvimento de uma ou mais atividades que se voltem para os outros 
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gêneros publicitários impressos (outdoor, classificado, panfleto etc.) para depois produzir o 

que já tinha sido objeto de estudo discursivo-intercultural no que tange tanto às características 

formais e pragmáticas, quanto às características temáticas e discursivas. Lembremos que a 

produção de leitura ou redação de um dado gênero pressupõe o efetivo domínio do aluno do 

objeto da consigna. Estas atividades podem ser realizadas também a partir de anúncios 

publicitários impressos diversos constituídas de análises de discursos que priorizem as 

compreensões oral e escrita do texto. 

 Diante do exposto, partamos do discurso para a prática, eis aí a nossa primeira 

sugestão de atividade, Bon courage! (coragem). Esta ficha constitui-se em um plano de curso, 

em que o professor prepara meticulosamente todos os passos antes de iniciar sua aula 

propriamente dita. 

 

Ficha Pedagógica nº1        –        Publicitário por um dia 

 

 Como a publicidade constitui um gênero textual com o qual temos contato em 

diferentes práticas socioculturais, em geral, internalizamos alguns conhecimentos relativos a 

esse gênero. Além disso, as escolas do Brasil, eventualmente, adotam livros didáticos que 

exploram anúncios publicitários enquanto objeto de ensino, o que contribui para formação 

crítica de cidadãos que interagem com diferentes tipos de discurso em seu cotidiano. Sendo 

assim, a atividade de “publicitário por um dia” oportuniza aos alunos uma situação de 

aprendizagem em que não só as características do discurso publicitário já conhecidas, mas 

também outras que, embora desconhecidas, sejam pertinentes, serão alvo de discussão. 

 
Público Nível: quarto ou quinto estágio da graduação em Letras 

(habilitação: língua francesa) 

Número de alunos ideal para a 

atividade 

Dezesseis a vinte, no máximo. 

Tipo de interação prevista Grupo com quatro alunos. 

Recursos didáticos Papel ofício, lápis colorido, recortes de revista, 

publicidades, bibliografia de apoio 

Equipamentos didáticos Computador (uso do Programa PowerPoint). 

Objetivo principal Desenvolver a competência comunicativa e discursiva 

através de exercícios que trabalharão as atividades de 

expressão oral e escrita. 

Conteúdos Mecanismos linguístico-discursivos da linguagem 

publicitária, modo verbal imperativo e infinitivo. 

Atividades - Levantamento do capital cultural discursivo-

intercultural dos alunos.(duas etapas- sobre publicidade 

em geral – sobre o anúncio escolhido) 
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- Análise e discussão em torno de um anúncio impresso. 

- Elaboração de um anúncio publicitário ou contra-

publicitário.  

-Apresentação do trabalho realizado por cada grupo. 

- Avaliação dos trabalhos realizados por cada grupo. 

Foco de aprendizagem As habilidades de expressão oral e escrita. 

Desenvolvimento das atividades  Seis etapas. 

Forma de socialização Mural. 

Avaliação Duas etapas: auto-avaliação e avaliação final (classe e 

professor). 

Instrumentos/critérios de 

avaliação da performance dos 

aprendizes 

- Texto escrito 

- Desenvoltura e domínio da oralidade na fase de 

apresentação do trabalho 

- Envolvimento durante as atividades em equipe 

- Senso de coletividade 

- Clareza e honestidade na auto-avaliação e na avaliação 

dos colegas 

- Pontualidade e assiduidade durante as atividades e o 

curso. 

Duração Aproximadamente 5 horas aula. 

 

 
 É fundamental que antes das atividades serem propostas, o professor apresente os 

diversos itens constantes da ficha pedagógica e fale teoricamente sobre cada um deles, 

destacando que o planejamento prévio, quanto mais detalhado e primoroso, tanto melhor será 

o resultado final alcançado pelos aprendizes, não perdendo de vista de adequá-lo à 

consecução efetiva da tarefa prevista, com, inclusive, aproveitamento dos ‘insights’ e 

acontecimentos momentâneos relevantes para bom desempenho do objetivo didático 

estabelecido. 

Teceremos inicialmente algumas considerações à cerca do público. Isto porque, 

quando escolhemos as atividades e o conteúdo a ser trabalhado, temos que vinculá-los ao 

nível do aluno. E isto não pode ser negligenciado, a fim de que as atividades possam ter êxito. 

O número de alunos desejável para a realização da atividade é de suma importância para a 

organização e concretização da mesma.  

 A organização dos alunos em sala de aula bem como o tipo de interação prevista 

também fazem parte deste bloco organizacional, visando aos objetivos e as atividades 

pretendidas. 

 Por outro lado, quanto aos materiais didáticos, consideramos que o sucesso de uma 

atividade pedagógica se deve também a tê-los em mãos, previamente selecionados, 

organizados e reproduzidos se necessário, para serem usados na hora certa, sem confusão nem 
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atrasos, no tempo previsto para o trabalho. O mesmo deve ocorrer com os equipamentos 

didáticos, que devem ser testados e montados antes de serem utilizados, antes do horário da 

aula, a fim de evitar constrangimentos e prejuízos para a aula, durante a sua efetiva execução. 

 Os objetivos principais são uma síntese das principais aquisições que se pretende 

alcançar com a atividade. Os conteúdos devem ser veiculados de uma forma interessante e 

motivadora, a fim de não cansar o educando, nem desmotivá-lo, assim como devem ser 

explicitados para os aprendizes a fim de que realizem de fato uma aprendizagem significativa.  

 É preciso acrescentar que devem ser selecionados os itens linguísticos passíveis de 

ensino, segundo o nível de aprendizagem dos referidos alunos As atividades estarão sempre 

em consonância com o(s) texto(s) publicitário(s) escolhido(s), com o nível dos alunos e com 

os objetivos pretendidos e sobretudo  com o foco da aprendizagem, que seriam exatamente 

as habilidades de competência comunicativa  e discursiva principais visadas para uma 

determinada atividade. Não podemos esquecer a importância do levantamento do capital 

discursivo intercultural, ou dito de outra forma, do levantamento dos conhecimentos 

sócio-histórico culturais mais relevantes e prévios indispensáveis à realização da 

análise/interpretação critica do aluno. 

 Por fim, teremos a divisão desta atividade em etapas, a fim de melhor organização 

para seu desenvolvimento. Ao término destas etapas, o produto da atividade será socializado 

através da forma mural.  Neste momento, os alunos se auto-avaliarão e serão avaliados pelos 

colegas e pelo professor, levando em consideração os instrumentos e critérios de avaliação 

da performance dos aprendizes supracitados. 

 Quanto à duração, ela será aproximada, pois ela dependerá não só das habilidades da 

classe, como do maior ou menor aprofundamento da atividade decidida pelo professor. Outro 

aspecto a ser considerado representa o fato de que o educador poderá mudar a progressão da 

atividade. Então, o que levaria mais tempo sem o levantamento do capital discursivo inter 

cultural, pode ser feito mais depressa, quando esta atividade precedente foi exercida com 

sucesso, preparando a classe para o trabalho em questão. É preciso que o professor tenha 

sensibilidade para dosar os trabalhos e não cansar a classe, sabendo distribuir o tempo de 

forma produtiva. 

   

Primeira Atividade 

 

 Etapa 1: Levantamento do capital discursivo-intercultural (sobre a publicidade em 

geral) 
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 Os alunos sentam-se em círculo e o professor, orienta o debate sobre a publicidade em 

geral, a fim de que os educandos possam se expressar livremente fazendo aflorar no seio da 

classe alguns aspectos culturais e visões de mundo que lhe são peculiares. Neste instante, a 

pluralidade e a heterogeneidade culturais, características inerentes a todos os grupos sociais, 

se mostram de forma significativa. E o professor provoca a discussão, levantando as seguintes 

perguntas: 

 

1 – Em que consiste uma publicidade? 

2 - Para que serve uma publicidade?  

3 - O que fazer com a publicidade?  

4 - Onde encontramos publicidades?  

5 - Para vocês, as campanhas eleitorais constituem publicidades?  

6 - Qual é o gênero de publicidade que agrada vocês?  

7 - Quais são as especificidades da publicidade que se observam na televisão, no rádio e no 

cartaz?  

8 - Existe publicidade demais?  

9 - O que você faz quando aparece uma publicidade na televisão (olha com atenção, vai ao 

toalete, procura alguma coisa na geladeira, muda de canal, lê, conversa)? 

10 - Que temas e valores culturais são mais recorrentes nas publicidades? 

11 - Quais são os principais elementos da produção/circulação e consumo das publicidades? 

 

a. Quem produz os anúncios? 

b. Quem os custeia e por que? 

c. A quem se dirige o discurso publicitário?  

 

À medida que o aluno vai se expressando, emitindo suas opiniões, o professor vai 

fornecendo vocabulário específico da língua-alvo, tais como: “slogan”, “produit”, 

“consommateur” etc.  

Advogamos a ideia segundo a qual a linguagem publicitária traz elementos de outros 

domínios do saber para a sala de aula, enriquecendo o cotidiano escolar do aluno, ampliando o 

seu leque de opções vocabulares e ao mesmo instante favorecendo condições mais propícias 

para a produção oral e escrita dos educandos. 
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Neste instante, o professor deve sugerir modos de se lidar com os novos termos 

aprendidos, a exemplo de dicionários individuais no fim do caderno do aluno ou dicionário da 

turma na forma de mural, onde cada aluno poderia contribuir fazendo suas pesquisas em 

diferentes dicionários e cada um poderia formular uma oração, um pequeno texto ou diálogo,  

reutilizando em outros enunciados, cada termo aprendido e trazendo sua colaboração para o 

mural da classe. 

 

 Etapa 2 e 3: Análise e discussão em torno de uma publicidade 

 

 Pequenos grupos de quatro a cinco alunos, no máximo se formarão. Os alunos 

escolhem um anúncio dentre os dois que o professor lhes fornecerá, ou então o professor 

indicará um para cada grupo. Cada equipe se encontrará em torno de uma mesa com um 

anúncio publicitário impresso escolhido e o material necessário para analisá-lo e discutirão 

sobre esta série de questões abaixo. 

  Quanto aos anúncios que serão analisados, na verdade, deve haver uma pré-escolha 

pelo professor segundo o objetivo de aprendizagem específico que se tenha em mente 

(considerando-se tanto os aspectos culturais quanto linguísticos a serem objeto de 

ensino/aprendizagem, por exemplo conteúdo cultural: modo de dar um conselho, uso de 

elementos linguísticos: tu/vous. Vejamos os anúncios sugeridos pelo professor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Contra-publicidade francesa 12                             Figura 6: Contra-publicidade francesa 2 

       Fonte: www.tabac-info-service.fr                                              Fonte: www.stop-tabac.ch                                   
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Sobre o anúncio publicitário escolhido: 

 

1 – Por que você escolheu este anúncio publicitário impresso? 

2 – Que critérios você utilizou para chegar a esta escolha? 

3 – Que produto este anúncio vende? Onde podemos encontrá-lo? Como poderemos 

aperfeiçoar esta publicidade, isto é, que elementos teríamos a acrescentar, retirar, modificar e 

por quê? 

 

Sobre o texto: mecanismos linguístico-discursivos 

 

1 - Quais são os diferentes tipos de texto (slogan, texto) presentes nesta publicidade? 

2 - Quais são as palavras-chaves do slogan? 

3 - Como é que eles atuam sobre você? Há um jogo de palavras? 

4 - Onde se encontra o slogan em relação à imagem? 

5 - Quais as classes de palavras predominantes nos anúncios escolhidos? 

6 - Qual das afirmações dentre as seguintes parece para você a mais aplicável ao anúncio em 

análise? Explique a sua escolha. 

a) A publicidade apresenta muitas palavras com o máximo de informações. 

b) A publicidade apresenta palavras, mas estas não são importantes. 

c) A publicidade apresenta um mínimo de palavras com um máximo de informações.  

 

Sobre a imagem: 

 

1 - Qual a disposição da imagem na página? 

2 - Qual o tamanho da imagem em relação à página? 

3 - Qual a relevância da imagem na transmissão da mensagem? E que sentidos ela evoca? 

4 - Quais os efeitos de sentido que as cores evocam nesta imagem e o que elas significam para 

o contexto? 

 

Sobre o discurso: mecanismos engendrados para produção de sentidos 

 

1 – Como o anúncio selecionado evoca a memória discursiva em relação a discursos 

(proverbial, poético, religioso, político, social etc) produzidos em outra(s) situação (ões) 

sócio-histórica(s)?  
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2 – A que tipo de ideologia (política, de gênero, religiosa, ambiental, familiar, etc) se filia o 

discurso publicitário configurado a partir do anúncio selecionado? 

3 – Que papeis discursivo cabem ao(s) sujeitos participantes do anúncio escolhido? 

4 – Qual (is) estratégia(s) discursivas foram utilizadas para produzirem efeitos de verdade e 

evidência, a fim de persuadir o consumidor do(s) produto(s) propagandeados? 

5 – Em que gênero de discurso (lúdico, polêmico e autoritário) se enquadra a publicidade 

escolhida? Justifique: 

6 – Quais os aspectos culturais que você destacaria nestas publicidades e porquê? 

 

 Etapa 4: Criação de um anúncio publicitário impresso por cada grupo 

 

 Como ele será confeccionado? Cada grupo vai desenhar o anúncio sobre uma folha de 

papel, indicando os locais (fazendo os enquadramentos da imagem, do slogan, das 

explicações, dos comentários, dos contatos (endereço, e-mail, números de telefones). 

Utilizando-se do computador e dos recursos do PowerPoint. Juntamente com toda a classe, o 

professor deverá recapitular sob forma de discussão, alguns pontos essenciais concernentes à 

imagem, à sua colocação na pagina, ao texto, às características da linguagem publicitária em 

geral, às cores etc.  

No momento de elaboração propriamente dito, os alunos devem decidir o produto que 

eles vão vender e que mecanismos discursivo-interculturais irão utilizar para atender seus 

objetivos, podendo, eventualmente, usar recursos diversos de informática. 

Os referidos alunos trabalharão anúncios publicitários ou contra-publicitários que 

poderão versar sobre vários assuntos, tais como: bebidas, aborto, uso da camisinha, doação de 

órgãos e venda ilegal de armas (todos os grupos podem escolher um só assunto ou cada grupo 

pode escolher sobre um assunto diferente). Durante este período, o professor deve se dirigir a 

cada grupo, provocar a discussão, fazendo emergir as diferentes posicionamentos de cada 

elemento do grupo, ouvindo, orientando e ao mesmo tempo trabalhando a produção de 

sentidos que estes alunos apresentam acerca destes temas, fator que denota as formações 

ideológicas as quais eles pertencem. E através delas as suas diferentes visões de mundo. 

 

 Etapas 5 e 6: Socialização e avaliação 

 

Cada grupo vai apresentar seu produto final, depois vai expor sua auto-avaliação e por 

fim, receberá a avaliação dos outros grupos. A avaliação deste trabalho também poderá 
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acontecer através da realização de um pequeno concurso, em que o professor organizará um 

júri com pessoas vindas do ambiente externo ao da sala de aula, mas que de alguma forma 

estejam ligadas à língua estrangeira, ao ensino e à publicidade e este júri escolherá: 

 

1 – A melhor publicidade. 

2 – A publicidade mais divertida. 

3 – A publicidade melhor ilustrada. 

4 – A publicidade mais original. 

 

 Etapa Final 

 

 Neste instante de confronto entre culturas nacionais e transnacionais, quais sejam a de 

língua materna e a língua alvo, na sala de aula de FLE, além da heterogeneidade cultural de 

que é composta a própria sala de aula, o professor deve estar atento para trabalhar junto aos 

alunos estes elementos culturais que denotam um diferencial em todas as relações, uma vez 

que cada pessoa possui um capital discursivo-intercultural diferente uma da outra, a depender 

da sua formação educacional familiar, cultural, apresentando estas marcas diferenciais nos 

aspectos culturais que serão marcados pelo seu discurso, pelo gestual, pela maneira de se 

vestir ou de se comportar em sociedade. E todos estes elementos são muito importantes, pois 

eles estarão presentes no discurso que será construído e analisado no cotidiano da sala de aula 

de língua estrangeira e que servirá como instrumento de comunicação na vida do aprendente. 

 Nestes anúncios sugeridos para serem trabalhados, nesta unidade, verificamos a 

possibilidade de um trabalho multidisciplinar, com o anúncio da figura 6, através do qual 

podemos trabalhar noções relativas à qualidade de vida, saúde, consumo, ética, preservação 

da natureza, entre outras, enquanto que, com o anúncio de número 26 poderemos fazer alusão 

ao estatuto do adolescente aqui no Brasil e as leis antitabagistas e o que elas falam em relação 

ao adolescente entre outros aspectos. Estes temas certamente provocarão, a meu ver, 

excelentes debates em turmas de conversação, com alunos de francês avançado, nas turmas do 

quinto e sexto estágio do Curso de Letras, por exemplo. 
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Segunda Atividade 

 

 Como segunda atividade, sugerimos um trabalho com 2 publicidades do cigarro Hilton 

que se encontram nas figuras 2 e 3, como teremos quatro equipes de quatro alunos, duas 

equipes trabalharão o anúncio da figura 2  e a duas outras trabalharão o anúncio da figura  3. 

 

Variação da atividade: 

 

 Os mesmos anúncios publicitários impressos (figuras 2 e 3) serão trabalhados com um 

público também do mesmo nível (quarto estágio do curso de Letras (habilitação: língua 

francesa) na segunda etapa, todos os grupos serão responsáveis pela elaboração de um texto, 

entretanto este será um slogan. (contendo no máximo sete palavras). A duração para esta 

atividade será de aproximadamente 2 horas aula. 

 Na figura 3 temos um anúncio publicitário impresso retirado da revista visão de 23 de 

março de 1981, numero 12, ela retrata parte de um quadro no estilo impressionista de 

Toulouse-Lautrec da sua fase: “Elles”. Enquanto que a figura 2 trata-se de uma publicidade 

retirada da revista visão de 6 de abril de 1981, numero 14, a mesma retrata parte de um 

quadro de Piet Mondrian na sua fase neoplasticista, e simula uma carteira de cigarros em 

cores vibrantes. Para uma melhor compreensão e concretização desta atividade, preparamos 

previamente o plano de curso que dispomos na ficha que se segue: 

 

Ficha Pedagógica nº2        –        Da pintura à escrita                              

 

Público  Nível: quarto estágio do Curso de Letras 

(habilitação: língua francesa) 

Número de alunos ideal para a atividade 16 alunos 

Tipo de interação prevista Quatro grupos de  quatro alunos. 

Recursos didáticos Papel ofício, visita a uma biblioteca (livros sobre 

pintura), publicidades, bibliografia de apoio 

Equipamentos didáticos Computador com acesso à internet, data show ou 

retroprojetor 

Objetivo principal Desenvolver as habilidades de expressão oral  

escrita 

 

Conteúdos Estudo dos mecanismos linguísticos discursivos 

do discurso publicitário (utilização do léxico da 

publicidade, linguagem persuasiva, emprego de 

verbos, adjetivos, advérbios). 

Atividades - Levantamento do capital  discursivo intercultural 
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- Elaboração de um texto ou (variação) slogan 

para o anúncio. 

- Exposição oral do texto escrito 

- Auto-avaliação  

- Avaliação final. 

Foco de aprendizagem Compreensão e expressão oral e escrita. 

Desenvolvimento das atividades Cinco etapas. 

Forma de socialização Exposição oral de cada grupo.(exposé) 

Avaliação Duas etapas: auto-avaliação e avaliação final 

(classe e professor). 

Instrumentos/critérios de avaliação da 

performance dos aprendizes 

- Texto escrito 

- Desenvoltura e domínio da oralidade na fase de 

apresentação do trabalho 

- Envolvimento durante as atividades em equipe 

- Senso de coletividade 

- Clareza e honestidade na auto-avaliação e na 

avaliação dos colegas 

- Pontualidade e assiduidade durante as atividades 

e o curso. 

Duração Aproximadamente 3 horas aula. 

 

 Etapa 1: Levantamento do capital discursivo-intercultural 

 

 O professor poderá começar a introduzir a discussão sobre os anúncios apresentando-

os em data show, provavelmente alguns alunos  lembrarão  dos quadros de Toulouse-Lautrec 

e Mondrian e o associarão aos anúncios, uma vez que a memória discursiva nos  atualiza, 

trazendo os de volta, através de um interdiscurso. O professor poderá fazer emergir este 

capital discursivo-intercultural que integra o cabedal de conhecimentos dos alunos fazendo as 

seguintes perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2: Publicidade brasileira 1 

Fonte: Visão (1981) 
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Questões relativas à Figura 2 (Publicidade brasileira 1): 

 

1 - O que esta imagem lhes lembra?  

2 - Que efeitos de sentido exercem as formas presentes nesta imagem e o que elas querem 

enunciar?  

3 - O que vocês entendem por estilo neoplasticista? 

4 - E as cores que efeitos de sentido elas podem apresentar nesta imagem? 

5 - Quais os efeitos de sentido que as palavras “Reserva Especial” exercem neste contexto? E 

que mensagem elas querem transmitir ao enunciatário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3: Publicidade brasileira 2 

    Fonte: Visão (1981) 

 

Questões relativas à Figura 3 (Publicidade brasileira 2): 

 

1 - O que esta imagem sugere ao enunciatário? 

2 - E as cores, quais os efeitos de sentido que elas querem evidenciar neste anúncio? 

3 - O que você entende por estilo impressionista? 

4 - Por que será que nesta imagem as pessoas não são vistas de forma integral? 

5 - Que efeitos de sentido querem produzir a presença da carteira de cigarro Hilton neste 

contexto? 

6 - Por que será que as pessoas estão vestidas desta forma? 
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 Etapa 2: Elaboração do texto e posteriormente do slogan para dois anúncios 

publicitários  

 

 Os alunos se reunirão em grupos, tal como foi previamente planejado e elaboração os 

textos dos anúncios encontrados nas figuras 2 e 3 e depois realizarão a variação desta 

atividade que é a elaboração de um slogan para os referidos anúncios. 

 

 Etapa 3: Apresentação dos textos e slogans produzidos 

 

 Apresentação oral (exposé) dos textos e slogans produzidos pelos grupos na segunda 

etapa, com ampla discussão e socialização dos resultados com toda a classe. 

 

 

 Etapas 4 e 5: Auto-avaliação e avaliação final 

 

  Nesta etapa os alunos se auto-avaliarão e avaliarão os colegas do seu grupo e os 

demais grupos e também serão avaliados pelo professor. Momento no qual poderão fazer suas 

criticas, emitir suas opiniões, fazer suas sugestões acerca do trabalho realizado. Neste instante 

provavelmente em meio às discussões que acontecerão vão aflorar novamente no seio da 

classe os elementos culturais pertinentes a uma situação como esta, tais como 

comportamentos, gestos, expressões faciais. A maturidade linguístico-cultural do aluno se fará 

perceber, inclusive a sua fluência ou falta de léxico na língua-alvo, entre outros aspectos. 

 

Observação: Pode-se, a título de sugestão, apresentar aos alunos os seguintes critérios para 

auto-avaliação: 

 

 a) nível de dificuldade / facilidade de falar/compreender em francês 

 b) nível de dificuldade / facilidade de ler/escrever em francês 

 c) nível de conhecimento do gênero publicitário impresso 

 d) experiência pedagógica anterior de se lidar com a publicidade em sala de aula 

 e) pertinência das intervenções pessoais para discussão do grupo  
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 Etapa Final 

 

  Durante a apresentação dos trabalhos serão expostas as conclusões a que chegaram os 

alunos, ou seja, qual é a ideologia que perpassa estes anúncios da Hilton. A meu ver eles 

foram idealizados para um público que tem um certo requinte e poder de consumo, que gosta 

de arte e que tem um certo conhecimento dela, de onde se depreende a razão para a releitura 

de dois quadros de pintores famosos através de duas carteiras de cigarro. A ideia é mostrar 

que o valor da marca é equivalente a uma obra de arte, mas este fato só tem importância para 

aqueles que sabem o que uma obra com este valor significa. 

 

Terceira atividade 

 

 Para realização desta atividade um planejamento foi construído previamente e nós 

podemos visualizá-lo através da ficha pedagógica de numero três. 

 

Ficha Pedagógica nº3        –        Diversos olhares 

 

Público Nível:sexto e sétimo estágios do Curso de Letras 

(habilitação:língua francesa) 

Número de alunos ideal para a atividade 15 alunos. 

Tipo de interação prevista Cinco grupos de três alunos. 

Recursos didáticos Papel ofício, lápis, contra-publicidades., 

bibliografia de apoio 

Equipamentos didáticos Computador, com acesso à internet. 

Objetivo principal Desenvolver a competência comunicativa e 

discursiva através da elaboração e da execução do 

gênero textual entrevista. 

Conteúdos  Estudo dos mecanismos linguístico-discursivos 

do gênero entrevista utilização do léxico 

correspondente a uma entrevista, uso das formas e 

expressões interrogativas, negativas e 

afirmativas.) 

Atividades - Levantamento do capital  discursivo intercultural  

- Análises das contra-publicidades por cada grupo 

(cada grupo analisando o seu texto) 

- Discussão em torno das contra-publicidades 

- Elaboração de uma entrevista por cada grupo 

para profissionais de diferentes perfis 

- Execução da entrevista 

- Apresentação dos resultados da entrevista 

- Auto-avaliação  

- Avaliação final. 
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Foco de aprendizagem Expressão oral e escrita. 

Desenvolvimento das atividades Oito etapas. 

Forma de socialização Representação das entrevistas pelos grupos (jeux 

de rôles). 

Avaliação Duas etapas: auto-avaliação e avaliação final 

(classe e professor). 

Instrumentos/critérios de avaliação da 

performance dos aprendizes 

- Texto escrito 

- Desenvoltura e domínio da oralidade na fase de 

apresentação do trabalho 

- Envolvimento durante as atividades em equipe 

- Senso de coletividade 

- Clareza e honestidade na auto-avaliação e na 

avaliação dos colegas 

- Pontualidade e assiduidade durante as atividades 

e o curso. 

Duração Aproximadamente 6  horas aula. 

 

 Etapa 1: Levantamento do capital discursivo-intercultural 

 

 Como terceira atividade, sugerimos mais uma vez a divisão da classe em grupos, com 

cinco integrantes em cada um. Cada grupo estudará um tipo de contra-publicidade destinado a 

um público diferente. Inicialmente será feito o levantamento do capital discursivo 

intercultural com relação a cada anúncio. Para execução desta atividade remetemos o 

professor a etapa 2 da primeira atividade desta seção, a fim de que  de posse daquelas 

questões ele  encaminhe um inventário do capital discursivo-intercultural do alunado. 

 

 Etapa 2 e 3: Análises dos discursos e discussão em torno dos seus sentidos  

 

 Posteriormente. O primeiro grupo analisará uma contra-publicidade destinada aos pais 

dos adolescentes, figura 25. O segundo refletirá sobre a contra-publicidade destinada aos pais 

que são fumantes para não permitirem que seus filhos sejam fumantes passivos, figura 1. A 

terceira, será  enviada às mulheres fumantes e ao terceiro grupo de estudo da classe, figura 22. 

A quarta contra-publicidade, aos fumantes de modo geral, alertando-os da adição de produtos 

químicos no cigarro, cuja manipulação causa muitos males a saúde, figura 10 e a quinta será 

endereçada novamente aos adolescentes, figura 11. Visualizemos estes contradiscursos a 

seguir: 
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      Figura 25: Contra-publicidade francesa 11                           Figura 1: Contra-publicidade francesa 1 

       Fonte: www.stop-tabac.ch                                          Fonte: www.stop-tabac.ch (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 22: Contra-publicidade francesa 8                        Figura 11: Contra-publicidade francesa 6 

                        Fonte: www.inpes.sante.fr/                                                  Fonte: www.stop-tabac.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 10: Contra-publicidade francesa 5 

                                                                       Fonte: www.stop-tabac.ch 

 

  

 

 

 



139 

 

Depois do estudo analítico destes discursos, com levantamento do capital  discursivo 

intercultural, os alunos se reunirão e cada grupo realizará uma discussão sobre o anúncio 

escolhido 

 

 Etapa 4 e 5: Elaboração de uma entrevista para realização junto a profissionais de  

diferentes perfis 

 

 Em seguida, cada grupo elaborará uma entrevista a ser realizada com diferentes 

profissionais. O primeiro grupo entrevistará um vendedor de cigarros. O segundo grupo 

elaborará questões para um fumante. O terceiro grupo realizará sua entrevista com um 

publicitário. O quarto grupo com um médico especialista nessas questões de tabagismo. E o 

quinto com um funcionário da Secretaria de Saúde do Estado que integra uma equipe que 

trabalha no setor de campanhas de saúde contra o tabagismo. Os alunos sairão em campo e 

realizarão estas entrevistas. 

 

 Etapa 6: Apresentação das entrevistas  

 

Posteriormente, estas serão apresentadas oralmente a classe e os resultados serão 

sociabilizados entre os aprendentes  

 

 Etapas 7 e 8: Auto-avaliação e avaliação final 

 

Os grupos se auto-avaliarão quanto ao desempenho em todas as suas práticas para a 

obtenção do resultado final, qual seja: o produto, no caso em questão, a entrevista e depois se 

submeterão à avaliação da classe e do professor. 

 

 Etapa Final 

 

 Nesta atividade, depois de analisar os anúncios contra-publicitários e antes de 

elaborar a entrevista, o professor deve dar um espaço para a discussão dos alunos com relação 

aos anúncios e os diferentes tipos de públicos aos quais eles se destinam, quais sejam: o 

fumante passivo, os pais de adolescentes, a mulher fumante, o fumante em geral que deve 
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estar atento as inúmeras substâncias químicas adicionadas ao cigarro, bem como verificar os 

diferentes tipos de discursos, as estratégias utilizadas para persuadir, através dos mecanismos 

ideológicos que se fazem presentes, tanto a nível verbal quanto icônico. 

 

Quarta atividade 

 

 Antes de realizar esta atividade o ideal é que o professor se detenha em um 

planejamento atento, de modo que fornecemos a seguinte sugestão. 

 

Ficha Pedagógica nº 4          -         O anúncio em questão 

 
Público  Nível:quinto e sexto estágios do Curso  de Letras 

(habilitação:língua francesa) 

Número de alunos ideal para a atividade 16 alunos. 

Tipo de interação prevista quatro grupos de quatro alunos. 

Recursos didáticos Papel ofício, lápis, publicidades, bibliografia de 

apoio 

Equipamentos didáticos Computador, com acesso à internet. 

Objetivo principal Desenvolver a competência comunicativa e 

discursiva,  através da expressão oral e escrita 

Conteúdos Estudo dos mecanismos linguísticos discursivos 

do discurso publicitário (utilização do léxico da 

linguagem publicitária, adjetivos, superlativos, 

figuras de linguagem,etc) 

Atividades - Organização para realização da atividade 

- Levantamento do capital cultural  

- Discussão e análises em torno dos discursos 

publicitários  apresentados    

- Elaboração de um anúncio de uma marca de 

cigarros especifica por cada grupo 

- Apresentação dos anúncios produzidos 

- Avaliação entre grupos e avaliação do professor. 

Foco de aprendizagem Expressão oral e escrita. 

Desenvolvimento das atividades  Oito etapas. 

Forma de socialização Mural 

Avaliação Duas etapas:  avaliação final (um grupo avaliando 

o outro e  o professor avaliando a todos). 

Instrumentos/critérios de avaliação da 

performance dos aprendizes 

-Texto escrito 

- Desenvoltura e domínio da oralidade na fase de 

apresentação do trabalho 

- Envolvimento durante as atividades em equipe 

- Senso de coletividade 

- Clareza e honestidade na auto-avaliação e na 
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avaliação dos colegas 

- Pontualidade e assiduidade durante as atividades 

e o curso. 

Duração Aproximadamente 4 horas aula. 

 

 Etapa 1: Organização para realização da atividade 

 

  O professor deverá selecionar previamente dois anúncios publicitários franceses 

impressos de cigarros de diferentes marcas que poderão ser as figuras de numero 17 e 19.   A 

classe se organizará em quatro grupos, com quatro integrantes cada um para realização desta 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 17: Publicidade Francesa 3                                 Figura 19: Publicidade francesa 4 

                     Fonte:  L’Express (1987)                                              Fonte: L’Express (1986) 

 

 Etapa 2: Levantamento do capital discursivo-intercultural 

  

 Nesta etapa seriam discutidas as seguintes questões: 

 

 

1 - Quais são as características mais marcantes nestes discursos, a nível de registro verbal e 

não verbal? 

2 - Os recursos estéticos, linguísticos e discursivo-interculturais presentes produzem efeitos 

de sentido que transmitem uma ideologia que permeia estes discursos. Qual seria ela? 

3 - E os ambientes (cenário) nos quais os produtos se encontram inseridos serviriam como 

mais um elemento de persuasão em meio a outros? 
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4 - Existe a presença de alguma figura de linguagem nestes slogans? Qual seria ela, justifique 

sua resposta. 

5 - Quais os elementos culturais presentes nos dois anúncios? 

 

 Etapa 3 e 4: Discussão e análise dos textos propostos 

 

  O professor distribuirá os anúncios e solicitará aos alunos para que  façam os mesmos  

circularem entre eles. Suscitando uma troca de impressões sobre aspectos semelhantes / 

diferentes naqueles discursos. Suscitando a discussão de forma a acentuar as características da 

linguagem publicitária que caracterizam a função persuasiva e acompanhando o trabalho dos 

alunos de forma a que o ponto de análise no seio dos grupos incida sobre o modo de anunciar 

o produto. 

 

 Etapa 5: Elaboração do anúncio  

 

  O educador explicará a atividade que deverá se realizar a partir das publicidades 

visionadas, os alunos vão elaborar anúncios de marcas de cigarros concorrentes.  O professor 

sugerirá uma marca para cada grupo. Grupo 1: a marca de cigarros Gauloises, grupo 2: Delta, 

grupo 3: Camel, grupo 4: Gitanes.  O objetivo desta atividade é fazer um anúncio “mais 

persuasivo”. 

 

 Etapas 6, 7 e 8: Apresentação e avaliação dos anúncios produzidos 

 

 No final, cada grupo apresentará oralmente o trabalho para um outro grupo que  

funcionará como júri, devendo a discussão em cada caso orientar-se para saber se os anúncios 

apresentados são de fato “mais convincentes” em termos de persuasão face aos anúncios já 

existentes. Um grupo avaliará o outro e por fim o professor avaliará todos os grupos com seus 

respectivos anúncios. 

 

 Etapa Final 

 

 Nesta atividade os anúncios trabalhados advogam a ideologia prol tabagista, logo os 

lugares são paradisíacos, o personagem exemplo de masculinidade, virilidade, beleza (anúncio 

Marlboro). Por outro lado, o anúncio da marca de cigarros Delta exalta a liberdade e se mostra 
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como a única boa escolha, enquanto que a Marlboro se vangloria de ser a mais vendida no 

mundo o que se subtende se é a mais vendida é porque é a mais valorizada. Estes e outros 

aspectos devem ser discutidos em sala de aula no momento da análise dos anúncios 

fornecidos pelo professor. 

 

Quinta atividade 

 

Ficha pedagógica nº5          -        Paralelo entre culturas 

 

Público  Sexto estágio do curso de Letras (habilitação 

francês) 

Número de alunos ideal para a atividade 20 alunos 

Tipo de interação prevista coletiva 

Recursos didáticos Papel oficio, lápis, publicidades, bibliografia de 

apoio 

Equipamentos didáticos Computador, data show 

Objetivo principal Desenvolver a expressão oral e a reflexão critica 

dos aprendizes  

Conteúdos Estudo dos mecanismos linguísticos-discursivos 

na publicidade (emprego do superlativo e dos 

substantivos) 

Atividades - Leitura reflexiva e critica 

- Apresentação e discussão em torno dos anúncios 

 - Análise comparativa 

 - Avaliação final 

 

Foco de aprendizagem Expressão oral 

Desenvolvimento das atividades Cinco etapas 

Forma de sociabilização Relato de opiniões 

Avaliação Uma etapa (o professor e a classe avaliarão todo o 

processo de realização da atividade em conjunto) 

 

 

Instrumentos/critérios de avaliação da 

performance dos aprendizes 

- Performance dos aprendizes durante todas as 

etapas 

- Desenvoltura durante o relato de opiniões 

- Fluência na expressão oral da língua alvo 

Duração Aproximadamente quatro horas aula 

 

 Etapa 1: Leitura reflexiva e critica sobre anúncios impressos de cigarros (brasileiro e 

francês) 
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 Inicialmente o professor selecionaria dois anúncios de cigarros impressos, de duas 

marcas distintas, uma brasileira e uma francesa. Esta atividade seria realizada com toda a 

classe e os alunos seriam ouvidos individualmente à medida que eles se mostrarem desejosos 

de exprimir suas opiniões. Neste sentido, é preciso inseri-los no contexto em questão e 

encaminhá-los para uma leitura reflexiva e critica, a fim de que eles descubram qual é o tipo 

de discurso que está sendo apresentado e quais são as suas características e objetivos. Neste 

sentido, observemos os anúncios abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5: Publicidade francesa 2                                       Figura 15: Publicidade francesa 5 

         Fonte: L’Express (1987)                                                       Fonte: Visão (1981)                                                                  

 

 Etapas 2 e 3: Apresentação e discussão    

 

 Posteriormente, seguindo o mesmo critério para os dois anúncios, o professor os 

apresentaria em data show. Nesta primeira apresentação seriam omitidos o produto e os 

aspectos verbais e os alunos seriam motivados a compreender, numa escala progressiva as 

unidades iconográficas de cada discurso. Neste instante começariam a ser desvelados alguns 

dos indícios presentes, tais como: o aspecto dúbio das imagens, os efeitos de sentido que as 

permeiam, a presença das cores, que papel elas exercem na transmissão de uma determinada 

ideologia? Quais as representações culturais que o publicitário projetou no seu público alvo ao 

idealizar estes anúncios. 

 Nesta etapa é importante que o professor questione e faça as devidas observações, 

mais apenas aquelas que forem essenciais para que o aluno chegue as suas próprias 

conclusões, se liberando de suas inibições e discutindo seus posicionamentos com os colegas, 

constituindo se assim como verdadeiros sujeitos da interação verbal. Neste percurso o 
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professor pode fornecer um vocabulário mais especifico, caso se faça necessário, na medida 

em que a atividade se desenvolva e as lacunas lexicais apareçam. 

 

 Etapa 4: Análise comparativa entre os dois anúncios 

 

 Realizada a apresentação dos dois anúncios publicitários impressos, o professor 

estimularia os alunos a fazer um confronto entre os dois discursos o de língua francesa e o de 

língua portuguesa (Brasil) apresentados nas figuras 5 e 15, neste momento seriam 

apresentados os discursos na integra, com os seus registros verbal e não verbal juntos  e 

seriam verificados os pontos em que eles diferem e coincidem,  os aspectos culturais; tais 

como; categoria de gênero, status social, as representações que o publicitário projetou para 

aqueles grupos de consumidores, entre outros. Outros aspectos como a função conativa, o 

emprego do superlativo e de substantivos, a estrutura das orações nos discursos, entre outros 

aspectos. 

 O professor atuará como um mediador do processo de aprendizagem, estimulando aos 

alunos a iniciativa de lerem, auxiliados pelas experiências que acumularam ao longo da suas 

vidas e da sua história. Mediar não significa guiar e mostrar o caminho, mas proporcionar 

oportunidades para que o leitor tenha autonomia para fazer o levantamento de diversos 

caminhos. Por isso requer a interatividade das informações contidas nos discursos com as 

informações do leitor.  A partir do momento em que há esta interatividade, o educando atribui 

um sentido gerado pela formação do novo conhecimento, motivado por reflexões sobre o 

assunto que culminará em descobertas significativas. 

 

 Etapa 5: Avaliação da atividade realizada 

 

 Ao final o professor realizará uma avaliação junto à classe para saber os pontos 

positivos e negativos na realização desta atividade e escutar possíveis sugestões advindas dos 

alunos. Atitude semelhante, inclusive realizaremos agora ao concluirmos a redação desta 

pesquisa, uma vez que toda conclusão implica em avaliação, atividade que procuraremos 

desenvolver em relação a nossa pesquisa  nesta  penúltima seção. 
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 Etapa Final 

    

 Neste confronto/encontro entre culturas os alunos fazem uma redefinição de sua 

própria identidade ao perceberem as diferenças e as semelhanças entre as culturas presentes, 

neste sentido a perspectiva discursivo-intercultural marca a sua presença, priorizando o 

discurso e a interação entre os interlocutores como elementos fundamentais no processo de 

interação na sala de aula, onde indivíduos com diferentes visões de mundo poderão se 

expressar sobre os mais diversos aspectos e contribuírem para se enriquecerem mutuamente, 

aprendendo em conjunto e crescendo na escala dos valores humanos. 

 

Considerações Parciais      

 

 Mediante as atividades anteriormente apresentadas, podemos agora responder nossa 

segunda questão de pesquisa: como as estratégias propostas para leitura de anúncios 

impressos podem auxiliar uma maior compreensão do discurso publicitário numa perspectiva 

discursivo-intercultural no ensino de FLE. 

 Entendemos que não basta usar peças publicitárias enquanto gêneros textuais de 

notável reconhecimento discursivo-intercultural para obtermos bons resultados na 

aprendizagem linguística, quer em LM, quer em LE. É preciso mais: criar situações didáticas, 

sistemáticas em que se garanta o aproveitamento do capital discursivo-intercultural já 

existente para ampliação dos seus horizontes. Além disso, a perspectiva discursivo-

intercultural redimensiona a concepção dos sentidos, do texto, dos interlocutores 

(escritor/leitor) envolvidos na leitura, bem como da postura didático-pedagógica a ser 

assumida pelos agentes da aprendizagem.  

 Algumas vezes, em aulas de FLE, o texto constitui mero pretexto para o ensino das 

estruturas linguísticas e/ou das funções comunicativas, perdendo sua função discursiva e 

destituindo os agentes da aprendizagem dos papéis de efetivos sujeitos leitores sócio-

historicamente determinados e ideologicamente constituídos, como ressalva, Coracini (2002, 

p. 18): 

 

Nas aulas de línguas, em particular – língua materna e língua 

estrangeira – o texto é, na maioria das vezes, usado como pretexto 

para o estudo de gramática, do vocabulário ou de outro aspecto da 

linguagem que o professor (ou o livro didático) reputam como 

importante ensinar. 

 



147 

 

 Neste tipo de situação, o que se convenciona durante a atividade de interpretação de 

texto, na verdade é a verificação através de questões que se referem a informações específicas 

apresentadas pelo autor, as suas respectivas intenções ou as principais ideias constantes do 

texto limitando os aprendentes a meros decodificadores dos sinais gráficos utilizados. 

 A pluralidade de sentidos que emerge tanto do capital discursivo-intercultural de cada 

aluno bem como da constituição e da exploração didática de cada discurso publicitário que 

seja tomada como objeto de ensino em particular recupera, enquanto simulacro mais eficaz, a 

produção de sentidos nas mais diversas situações de comunicação em que se interaja com 

anúncios publicitários impressos. Desta forma, diferentes sujeitos-leitores produzem sentidos 

distintos e na multiplicidade de leitura DESvelam-se as sutilezas de significações da língua 

que vão do enunciado (com uma estruturação linguística específica a cada texto onde se 

insira) à enunciação, do texto ao discurso; da historicidade do sujeito à do texto tecendo 

polissemicamente a urdidura movente dos sentidos. 

 Enfim, acreditamos que com esta perspectiva discursivo intercultural a ser utilizada 

com o discurso publicitário em sala de aula de FLE, aconteçam diferenças satisfatórias no 

trato da leitura enquanto movimento e gesto de produção de sentidos. 

  E que a ampliação de entendimento do discurso publicitário impresso advenha da 

implementação desta perspectiva no ensino de FLE à medida que propiciar situações 

significativas de ensino e aprendizagem de língua em que os professores e alunos possam 

conscientizar-se do produto sócio-histórico e cultural que utilizam para comunicar-se, bem 

como dos papéis discursivos que desempenham dentro e fora do contexto escolar cientes de 

que a língua não é somente um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas  

acima de tudo um instrumento de poder. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CAMINHO DO DESVELAMENTO DA 

LINGUA(GEM) NO ESPELHO CONTRADISCURSIVO 

 

 

Indubitavelmente, o texto publicitário constitui um tema que, ao longo dos tempos, 

tem suscitado inúmeras controvérsias, em virtude da variedade de características, funções e 

peculiaridades que lhe são inerentes. Entretanto, pedagogicamente, antes de se julgar 

negativamente um discurso publicitário, necessário se faz aprofundar nosso conhecimento a 

respeito desse fenômeno na sala de aula, pesquisando, refletindo, a fim de saber como pode 

servir a desideologização discursiva, de modo a contribuir para formação de sujeitos mais 

reflexivos, críticos e socialmente pro-ativos. 

Ao pesquisarmos sobre o estatuto do contradiscurso na publicidade antitabagista 

impressa em língua francesa e portuguesa (Brasil) visamos principalmente caracterizar o 

discurso publicitário impresso, considerando suas condições de produção, quanto sua 

conformação linguístico-discursiva  e intercultural, o que consideramos realizado tendo em 

vista que no primeiro capítulo e na primeira parte do segundo capítulo, tivemos a 

oportunidade de situarmos nosso quadro teórico de referência, bem como nos determos em 

delinear os aspectos principais que conformam os anúncios publicitários impressos.  

De igual modo, cumprimos com nossos objetivos específicos ao verificar os 

mecanismos linguísticos e discursivo-interculturais engendrados para veiculação de conteúdos 

(contra) ideológicos nos anúncios publicitários impressos e propor algumas estratégias para 

realizar a leitura destes anúncios, a partir da perspectiva discursivo-intercultural para o ensino 

de FLE que foram sugeridas a partir dos capítulos dois e três. 

Em conformidade com os nossos objetivos, respondemos às nossas questões de 

pesquisa no terceiro capítulo desta dissertação. Em relação a que mecanismos linguísticos e 

discursivo-interculturais de manifestação de conteúdos (contra) ideológicos perpassam os 

anúncios publicitários impressos em questão, constatamos que as publicidades pro-tabagistas 

analisadas sugerem um discurso valorativo do consumo de cigarros, usando sempre imagens 

de pessoas – geralmente bem-sucedidas - lugares, objetos e situações que denotam poder, 

fama, status, sucesso, favorecendo uma associação entre a utilização do tabaco e a posição 

sociocultural e discursiva dos enunciadores colocados em cena, linguisticamente expressos 

esses conteúdos por meio de substantivos, adjetivos e advérbios com nuances de sentidos 

enaltecedores de valores e crenças capitalistas. Os processos indicados pelos verbos também 
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se caracterizaram em apresentar atitudes e comportamentos tidos como socialmente dignos de 

reprodução. 

 Ao contrário, o discurso contra-tabagista apresentou-se majoritariamente como 

resultante de enunciações cujo interdiscurso com os conteúdos habitualmente veiculados 

indicavam sentidos negativos ao uso do tabaco, assinalando principalmente, as consequências 

maléficas à saúde não só de fumantes, mas também, em alguns casos, dos fumantes passivos. 

A expressão desse conteúdo contra-ideológico marcou-se linguisticamente pela citação às 

doenças contraídas nas mais diversas partes do corpo em função do consumo prolongado de 

cigarro, empregando primordialmente o domínio da medicina para ratificar as posições 

explicitamente assumidas de DESmistificação dos pretensos efeitos positivos do consumo de 

tabaco. O uso de palavras e expressões de acepções negativas e caracterizadoras de estado de 

depreciação e/ou degeneração das funções orgânicas foram bem preponderantes. Com isso, o 

efeito de contradiscurso constituiu uma condição sine qua non para a enunciação do discurso 

contratabagista, enquanto produto sócio-histórico das investidas do poder público, não só 

brasileiro e francês, mas internacional contra a disseminação avassaladora do consumo de 

cigarros, cujos prejuízos à saúde pública e, em particular, às finanças do Estado, tem sido 

catastróficos. 

No que se refere à segunda questão de como as estratégias propostas para leitura de 

anúncios impressos podem auxiliar numa maior compreensão do discurso publicitário numa 

perspectiva discursivo-intercultural no ensino de FLE, parece-nos que não se trata 

propriamente de apontar o simples uso da publicidade em sala de aula de FLE. Nem 

tampouco de se elaborar atividades mirabolantes para favorecer a análise reflexiva e crítica do 

discurso publicitário impresso. Mas trata-se a nosso ver de uma abordagem discursivo-

intercultural que permitirá um salto qualitativo no processo de ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira durante o qual se relaciona efetivamente o ensino da língua e do seu uso 

com o cotidiano dos aprendizes em suas respectivas necessidades expressionais. 

 Neste contexto, a sala de aula de FLE deve sempre abrir um grande espaço para a 

discussão, a reflexão, o posicionamento crítico, numa interação constante e harmoniosa entre 

os elementos primordiais do processo de ensino-aprendizagem, onde os membros deste 

processo sejam sempre conscientes de que, na sociedade em que vivemos: 

 

Consumimos objetos. Consumimos bens. Consumimos informação. 

Mas, nesse consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos 

nossos próprios significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, 

tornamos nosso mundo significativo. Sou o que compro, não mais o 
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que faço ou, de fato, penso. E assim, espero, é você também 

(SILVERSTONE, 2005, p. 150). 

 

Em função disso, com o mundo globalizado, aumenta o poder da mídia e, por 

conseguinte, a inserção do discurso publicitário. No processo de reificação, ocorre a 

transformação das relações e das ações humanas que se tornam independentes na direção de 

sua vida e passam a se assemelhar a coisas, embora se comportem como homens. No processo 

de fetichismo, a sociedade capitalista confere aos objetos materiais certas características a 

partir das relações sociais dominantes, aparentando, contudo, uma dada naturalidade. Por fim, 

o processo de alienação constitui a ação de um indivíduo, grupo, ou sociedade, tornar-se (ou 

permanecer) alheio aos resultados ou produtos de sua própria atividade, estranhando a si 

mesmo (BOTTOMORE, 1993). 

Devido aos processos descritos acima, desenvolvem-se uma série de relações entre as 

pessoas e as mercadorias, de modo que o sentido de umas determina o valor das outras e vice-

versa, como nos adverte Chauí (1981, p. 56-57): 

 

As coisas-mercadorias começam, pois, a se relacionar umas com as 

outras como se fossem sujeitos sociais dotados de vida própria (um 

apartamento estilo “mediterrâneo” vale um “modo de viver”, um 

cigarro vale “um estilo de vida”, um automóvel zero km vale “um 

jeito de viver”, uma bebida vale “a alegria de viver”, uma calça vale 

“uma vida jovem, etc., etc.). E os homens-mercadorias aparecem 

como coisas (um nordestino vale Cr$ 20,00 à hora, na construção 

civil, um médico vale Cr$2.000,00 à hora, no seu consultório, etc., 

etc.). A mercadoria passa a ter vida própria indo da fábrica à loja, da 

loja a casa, como se caminhasse sobre seus próprios pés (grifo 

nosso). 
 

 Vivemos num espaço público em que as audiências estão em alta conta e nossa mídia 

se oferece de forma infinita e insiste envolvendo, reivindicando, implorando atenção, 

comercial, política e esteticamente. Nossa preocupação deve ser com os mecanismos pelos 

quais isso é feito: com as maneiras pelas quais os anunciantes realizam seu trabalho como 

também com o modo como a política partidária é conduzida; mas também com a maneira pela 

qual a mídia alega suas verdades e suas realidades. Devemos nos preocupar com a relação 

entre as estratégias textuais e as respostas do público com a retoricização da cultura pública, e 

devemos estar em condições de fazer isso tanto analítica como criticamente, através da 

pesquisa e do ensino. 

  Nossa pesquisa apresenta a interpretação de dados resultante da perspectiva 

intercultural como eixo fundamental a fim de subsidiar a análise do discurso de linha francesa, 
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ambas se constituindo como eixo teórico. Por outro lado, temos a implicação educacional que 

seria poder lidar com a análise do contradiscurso no contexto escolar de FLE, a partir de uma 

perspectiva que denominamos de discursivo-intercultural. 

 Como proposta para outras pesquisas, seria interessante se investigar o discurso 

presente nas diversas peças de uma campanha publicitária completa de produto ou serviço que 

contemplasse diferentes meios de comunicação; ou ainda, a configuração de outros (contra) 

discursos como o de consumo de bebidas, o uso de camisinhas, a homofobia, a violência, etc.  

 Já no âmbito estritamente pedagógico, seria igualmente desejável a realização de uma 

pesquisa sobre o uso de gêneros textuais orais em salas de FLE a fim de verificar como se 

realizam as interações linguístico-discursivo-interculturais entre os próprios alunos e também 

entre os alunos e o professor, no momento em que seriam realizadas estas oficinas. A exemplo 

do anúncio publicitário impresso no ensino de línguas ou quando se utiliza como material 

pedagógico, outros materiais autênticos. Qual o espaço do aluno neste contexto, quanto a sua 

autonomia? Ele se mostra um verdadeiro ator do seu processo de ensino aprendizagem? E na 

relação educando e educador como acontecem estas interações, ocorre verdadeiras trocas de 

conhecimento? E a afetividade, que lugar ela ocupa? 

 Outra possível sugestão de pesquisa seria avaliar  o livro didático de FLE  quanto a sua 

apresentação dos gêneros textuais, em confronto com aqueles autênticos que o professor 

trabalha em sala de aula e a repercussão deste livro na formação profissional e nas práticas de 

letramento deste profissional. 

 Na verdade, enquanto silenciamos nossos interditos, significamos nas entrelinhas de 

nosso, quase sempre, (contra) discurso... 
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ANEXO A – FIGURA 1: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

ANEXO B – FIGURA 2: PUBLICIDADE BRASILEIRA 1 
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ANEXO C – FIGURA 3: PUBLICIDADE BRASILEIRA 2 
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ANEXO D – FIGURA 4: PUBLICIDADE FRANCESA 1 
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ANEXO E – FIGURA 5: PUBLICIDADE FRANCESA 2 
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ANEXO F – FIGURA 6: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 2 
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ANEXO G – FIGURA 7: PUBLICIDADE BRASILEIRA 3 
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ANEXO H – FIGURA 8: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 3 
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ANEXO I – FIGURA 9: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 4 
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ANEXO J – FIGURA 10: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 5 
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ANEXO K – FIGURA 11: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 6 
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ANEXO L – FIGURA 12: PUBLICIDADE BRASILEIRA 4 
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ANEXO M – FIGURA 13: CONTRA-PUBLICIDADE BRASILEIRA 1 
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ANEXO N – FIGURA 14: ESCULTURA “O PENSADOR”, AUGUSTE 

RODIN (1889) 
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ANEXO O – FIGURA 15: PUBLICIDADE BRASILEIRA 5 
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ANEXO P – FIGURA 16: CONTRA-PUBLICIDADE BRASILEIRA 2 
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ANEXO Q – FIGURA 17: PUBLICIDADE FRANCESA 3 
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ANEXO R – FIGURA 18: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 7 
 

 
 

 

 

 



183 

 

ANEXO S – FIGURA 19: PUBLICIDADE FRANCESA 4 
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ANEXO T – FIGURA 20: CONTRA-PUBLICIDADE BRASILEIRA 3 
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ANEXO U – FIGURA 21: PUBLICIDADE BRASILEIRA 6 
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ANEXO V– FIGURA 22: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 8 
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ANEXO W – FIGURA 23: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 9 
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ANEXO X – FIGURA 24: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 10 
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ANEXO Y – FIGURA 25: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 11 
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ANEXO Z – FIGURA 26: CONTRA-PUBLICIDADE FRANCESA 12 
 

 


