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“Trabalhar sobre o discurso é fazer a experiência das 

relações inextricáveis entre traço, ética e poder. 

Conservar o traço de uma enunciação nunca será um 

ato neutro.” 

(Dominique Maingueneau, 2015, p. 157) 



 
 

RESUMO 

 
Nesta pesquisa, analisamos discursos publicitários veiculados pela marca de Lingerie 
Duloren, mais especificamente os discursos da Campanha publicitária Duloren e as 
mulheres reais, divulgados pela mídia no ano de 2012. Em seu funcionamento, esses 
discursos abordam a beleza da mulher em diferentes representações e não somente 
o perfil estereotipado, presente na maioria dos discursos publicitários. O objetivo deste 
estudo é examinar, com base na Análise do Discurso de tendência francesa, as 
categorias de interdiscurso, cena enunciativa e ethos discursivo. Fundamentamo-nos 
nas perspectivas desenvolvidas por Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 
2010, 2015) e por Charaudeau & Maingueneau (2014) e nas contribuições de Amossy 
(2014), entre outras publicações. Utilizamos, também, reflexões sobre a publicidade e 
a propaganda propostas por Sant´Anna et al (2009), Barreto (2004), Carvalho (2010), 
Carrascoza (2003, 2008), Sandman (2007). O corpus da pesquisa é formado por 
quatro discursos publicitários selecionados de um total de quinze, disponibilizados, via 
e-mail, pelo Setor de Marketing da empresa Duloren. A seleção foi feita com base nos 
discursos que exibiam diferentes tipos de sujeitos, levando em conta a cor da pele, a 
idade, o biotipo e a paixão por motocicletas, por considerarmos que esses discursos 
retratam diferentes temas, visando à adesão do produto em diferentes condições 
sócio-históricas do ano de 2012. As análises revelaram-nos que os discursos 
constituídos como corpus de nossa dissertação, por sua cena englobante, são do tipo 
publicitário, com cena genérica do campo da propaganda, que encenam o 
empoderamento da mulher na cenografia. Nessa cena enunciativa, constituíram-se 
dois ethé: um do sujeito fiador do discurso, ou seja, a mulher que assume voz e corpo 
no discurso, legitimando positivamente sua maneira de viver e o lugar que ocupa na 
enunciação e na sociedade; e o ethos institucional da marca Duloren que, à moda de 
um hiperenunciador, revela-se um sujeito preocupado em atender a todos os perfis de 
mulher. Apontamos, ainda, que os interdiscursos que se cruzam nos discursos 
analisados são de diferentes formações discursivas. Assim, observamos a presença 
do campo da sedução por meio da beleza e da valorização dos corpos dos diferentes 
perfis de mulheres, retratados positivamente na cena enunciativa, colocando-os em 
lugar de prestígio no discurso feminista, como uma nova maneira de ser e se portar 
em sociedade. Ações atribuídas anteriormente apenas ao homem agora são 
conferidas à mulher, permitindo-lhe ser dona dos seus desejos e de suas ações, 
promovendo assim seu empoderamento, conforme observamos nos discursos 
analisados. Portanto, com esta pesquisa, não só esperamos contribuir com os estudos 
Linguísticos, particularmente da Análise do Discurso, mas como possibilitar um olhar 
mais atento ao discurso publicitário. 
 
 
Palavras-chave: Análise do Discurso. Cenografia. Ethos discursivo. Interdiscurso. 
Duloren. 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 
This research analyses publicity discourses by the lingerie label called Duloren, 
specifically the discourses from publicity campaign Duloren and the real women, 
available by the media in 2012. Daily, these discourses addresses to the woman 
beauty through many different representations and not only to a specific female 
stereotypical profile that is present in the majority of publicity discourses. The main 
objective of this study is to examine, based in French Discourse Analysis, categories 
of interdiscourse, discursive ethos and enunciative scene. In this way, Maingueneau 
(2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2015), Charaudeau & Maingueneau (2014) and 
the contribution of Amossy (2014), among others grounded this study. This research 
utilized too reflection about publicity and propaganda proposed by Sant´Anna et al 
(2009), Barreto (2004), Carvalho (2010), Carrascoza (2003, 2008), Sandman (2007). 
Four publicity discourses selected from fifteen samples constitute the corpus of this 
research, available by marketing sector, through e-mail, from Duloren. The selection 
was done based on the discourse that showed different subjects, considering the race, 
age, biotype and love for motorcycles, we know that these discourses addresses 
different themes, looking for accession and popularity in the various socio-historic 
conditions in 2012. The analysis showed that the discourse constituted as corpus of 
this master thesis, for its scene, they are from publicity type, with its generic scene of 
propaganda context that shows the female empowerment in its scenography. In this 
enunciative scene, two ethé was constituted, first from the subject who articulate the 
discourse, in other words, the woman assumes voice and body in discourse, 
legitimating positively her way of life, her place in the enunciation and society and the 
institutional ethos of Duloren that, as an hiperenunciator, show itself a subject worried 
to satisfy all female profiles. This research pointed that the interdiscourse established 
connections with the discourses analyzed they are from different discursive formation. 
Thus, this research observed the presence of seduction by means of beauty and body 
valorization from different female profiles positively presented in the enunciative scene, 
positioning in a good place in the female discourse as a new way and a new social role 
in the society. In the past, only to men this role was attributed, nowadays women have 
different desires and actions, promoting her empowerment, according to what was 
observed in the analyzed discourses. Therefore, with this research, we could 
contribute with the linguistic studies, particularly from Discourse Analysis that helped 
this study to see in a different way the publicity discourse.   
 
 
Keywords: Discourse Analysis. Scenography. Discursive ethos. Interdiscourse. 

Duloren. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  

Pensar nos padrões de beleza instituídos pela nossa sociedade 

contemporânea é entender que esse advento eclodiu junto aos meios de comunicação 

em massa. Foi com o avanço das tecnologias, principalmente a televisão, o jornal e 

as revistas, que a publicidade ganhou espaço, manipulando seu público a comprar um 

certo tipo de “beleza” que o faz pertencer a um grupo de pessoas que se molda a 

esses padrões. A mídia, com a sua rapidez em proliferar informações, passa a atuar 

em nossas vidas com modelos a serem seguidos, como modos de se vestir, cuidados 

com o corpo, alimentação, esporte e tantos outros costumes e estilos de vida a serem 

adotados pelo maior número de sujeitos espectadores.  

Ao pensar nesses novos comportamentos adotados por nossa sociedade como 

modelos a serem seguidos, elegemos como corpus para essa pesquisa discursos que 

se constituem por um novo padrão de beleza, os quais a publicidade Duloren lançou 

na mídia ao utilizar modelos que não se adequam aos padrões publicitários, ao ideal 

de beleza presente em nossa cultura. Portanto, investigaremos, com base nas 

categorias de análise desenvolvidas pelo linguista Dominique Maingueneau (2008a, 

2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2015), mais especificamente no interdiscurso, na cena 

enunciativa e no ethos discursivo, os padrões presentes no discurso publicitário da 

Campanha Duloren e as mulheres reais, veiculado pela marca de lingerie no ano de 

2012. Ao entendermos que as modelos utilizadas para compor essas materialidades 

apresentam diferentes biotipos, cor da pele, idades e paixões - nesse caso por 

motocicletas - a campanha evidencia que esses sujeitos, por mais que sejam 

esquecidos pela publicidade que envolve a questão da sedução, como acontece na 

maioria das campanhas publicitárias de peças íntimas, são as mulheres que 

realmente existem em nossa sociedade, com toda sua diversidade no que diz respeito 

à beleza. 

É pensando nessa campanha que aborda o empoderamento1 do público 

feminino de menor representação na mídia que realizaremos o nosso trabalho, 

                                                           
1 Processo que une forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos 

proativos com políticas e mudanças sociais a fim de promover a participação das pessoas, 
organizações e comunidades, e, em consequência, desenvolver metas de melhoria da qualidade de 
vida. (BECHARA, 2011, p. 557) 
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fundamentado na Análise do Discurso, em sua perspectiva enunciativo-discursiva, 

conforme postula Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2015). 

Tendo em vista que os estudos sobre Análise do Discurso foram iniciados na 

década de 1960, podemos classificá-la como uma disciplina da Linguística que se 

dispõe a analisar o discurso não somente no que diz respeito à língua, mas também 

no estabelecimento de relações com outros discursos já proferidos ao longo do tempo 

e, dessa forma, ressignificados em outros discursos. 

A pesquisa em Análise do Discurso, daqui em diante chamada AD, tem 

importância, uma vez que, propõe saber aspectos da linguagem verbal e não verbal, 

cuja carga de significações e valores - tanto sociais quanto culturais - muitas vezes, 

só somos capazes de identificar dentro de uma determinada materialidade com o 

auxílio de estudiosos que a partir de seus métodos de análise, tornam possíveis 

entender como esses aspectos socioculturais são identificados dentro dos discursos.  

Nesse sentido, sugerimos pelo discurso publicitário da Duloren, analisarmos o 

interdiscurso que permeia esses discursos publicitários em suas relações com outros 

discursos, tomando por materialidade as cenas enunciativas correspondentes a esses 

discursos e a compreensão da construção do ethos da marca Duloren analisado 

nessas discursividades. 

Partiremos de questões existentes na sociedade, em especial na pesquisa 

sobre as relações que são estabelecidas entre esses diferentes sujeitos e como eles 

são apresentados dentro da campanha publicitária Duloren e as mulheres reais, 

levando em consideração o lugar que cada um ocupa dentro da nossa sociedade.  A 

partir desses questionamentos, apresentaremos como objetivo geral de nossa 

pesquisa: examinar o interdiscurso, a cena enunciativa e o ethos discursivo na 

campanha publicitária Duloren e as mulheres reais.  

Uma vez que as análises serão feitas a partir de sujeitos, distintos em raça, 

idade, biotipo e paixão em pilotar motocicleta, desempenhada hoje em dia também 

por sujeitos femininos, observaremos como essas maneiras de ser e se portar em uma 

mesma sociedade têm seus papéis desempenhados sob diferentes aspectos que 

envolvem o nosso quadro histórico-social. Para isso, desenvolveremos os seguintes 

objetivos específicos: 

 
● Verificar o papel do interdiscurso e das cenas de enunciação nos discursos 

dessa campanha; 
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● Identificar a forma como se constitui o ethos discursivo nos discursos 

publicitários integrantes dessa campanha.  

 
Levaremos em consideração que a publicidade Duloren ao apresentar temas 

polêmicos envolvendo as imagens de sujeitos femininos com padrão de beleza 

diferenciado objetiva também levar um determinado público à compra dos seus 

produtos. Além disso, a marca constrói o seu ethos discursivo, que passa a envolver 

os seus leitores, os quais tomam o discurso da marca como verdadeiro, o que a faz 

ganhar a confiança e credibilidade dos seus consumidores.  

O tema de nossa dissertação mostrar-se relevante aos estudos da linguagem 

e para outras pesquisas que venham a ser feitas em AD, uma vez que, os estudos do 

discurso promovem aos sujeitos outras possibilidades de sentidos oriundos de uma 

mesma enunciação que o tempo e a história contribuíram para ressignificá-los. Além 

disso, é por meio da materialidade dos gêneros de discurso que torna-se possível 

identificar essas relações discursivas entre as diversas maneiras de significar oriundas 

de um mesmo discurso. Assim, no meio escolar os estudos do discurso contribuem 

também para a criticidade dos alunos ao se tornarem capazes de identificar outros 

efeitos de sentido que um discurso pode vir a apresentar.   

Com base na AD, em especial nos estudos de Maingueneau (2008a, 2008b, 

2008c, 2008d, 2010, 2015), podemos citar entre os trabalhos já realizados na área, o 

de F. Carvalho (2010), que traz uma pesquisa sobre o interdiscurso, as cenas de 

enunciação e o ethos discursivo em canções de Ataulfo Alves, sambista mineiro que 

retratou sua infância e terra natal em suas músicas.  

Essa pesquisa mostra, a partir de suas análises, que a interdiscursividade está 

presente quando as letras de suas canções são relacionadas aos versos de outros 

autores, por uma relação de paráfrase a outras canções já existentes. As cenas de 

enunciação são ligadas aos lugares onde Ataulfo teve a sua vivência de menino, 

construindo o ethos de um sujeito nostálgico, que guarda recordações e saudade dos 

tempos de criança. Essa pesquisa trata das mesmas categorias de análises da qual 

faremos uso neste estudo. 

Outro trabalho que também se assemelha ao nosso é o de Leite (2015), no qual 

encontramos uma análise do discurso publicitário em tempos de espetáculo: 

cenografias e ethos do Itaú na campanha #issomudaomundo. Ao tomar como base a 

publicidade promovida pelo Banco Itaú, que foi dividida por pilares - educação, cultura 
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e mobilidade urbana - a pesquisa é desenvolvida com enfoque na sociedade pós-

moderna, na qual a publicidade busca mais ética e responsabilidade, preocupando-se 

com assuntos que devem ser prioridade para todos os sujeitos que compartilham um 

mesmo ideal de sociedade, como é o caso da educação, da cultura e da mobilidade 

urbana. Contudo, a análise se concentra nas cenas de enunciação que a publicidade 

criou sobre o Itaú e no ethos discursivo que o banco conseguiu criar em seu leitor 

sobre o que esperar de uma instituição como essa. 

Do mesmo modo, mostraremos no decorrer de nossas análises como se 

constitui a relação dos sujeitos apresentados no discurso publicitário, ao entendermos 

que a mídia tem importante papel ao transmitir com rapidez os discursos realizados 

por sujeitos em um dado momento da história, e ao possibilitar as retomadas de 

discursos utilizados anteriormente, além de os ressignificar, produzindo um novo 

discurso. 

A escolha da campanha que compõe nosso corpus se deu primeiramente pela 

presença da heterogeneidade de raça, etnia, biotipos, faixa etária e da atividade de 

pilotar motocicletas - passatempo prazeroso para algumas mulheres - e também por 

apontar maneiras de ser e se comportar dos sujeitos nesse discurso publicitário, 

possibilitando a realização da pesquisa a partir da análise sobre essas relações 

estabelecidas dentro do discurso, além de outros mecanismos discursivos presentes 

nessas materialidades. Os dados foram coletados no setor de marketing da Duloren, 

sobrevindo a realizar uma descrição detalhada de cada discurso, sem deixar de 

analisar o dito e o não dito, como também de compreender a subjetividade que o 

discurso carrega na discursivização de cada um deles. 

Para desenvolvimento do terceiro capítulo, apoiar-nos-emos nos dizeres de N. 

Carvalho (2010), Carrascoza (2003, 2008), Sandman (2007), Sant´anna et al (2009), 

Barreto (2004) entre outros autores que discutem a organização da publicidade e da 

propaganda. 

A nossa pesquisa é fundamentada nas contribuições apontadas por 

Maingueneau (1997, 2000, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2015), 

Charaudeau e Maingueneau (2014), Amossy (2014), entre outros autores que 

desenvolvem trabalhos sobre a AD, com destaque para as categorias de análise 

desenvolvidas por Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2015), 
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especificamente as de interdiscurso, cenas de enunciação e ethos discursivo que 

compõem o quarto e o quinto capítulos deste estudo.  

Maingueneau privilegia em seus estudos da AD uma perspectiva enunciativa. 

Suas pesquisas acerca do discurso vão bem mais além do que entender o texto em 

seu contexto de comunicação. Assim, os estudiosos da análise do discurso dividem 

seus interesses investigativos na escolha de um posicionamento que se encontra 

sobre um lado de dois vieses: um que se interessa pelas propriedades as quais 

constituem o discurso, refletindo sobre seu método e conceito; e outro que busca na 

AD um meio de resolver problemas relacionados à história, à sociedade entre outras 

questões, agindo como uma metodologia de interpretação de um determinado corpus. 

(MAINGUENEAU, 2000).  

Assim, um conjunto de elementos quaisquer que venha a compor um corpus 

investigativo na AD pode ser analisado por outros métodos e, consequentemente, por 

outras abordagens teórico-metodológicas, uma vez que o objeto a ser analisado não 

lhe pertence. Para Maingueneau (2000, p. 3) “O analista do discurso refletirá sobre o 

dispositivo de comunicação, a articulação entre o espaço público e maneira como o 

texto é organizado. ” Assim, sobre esse mesmo corpora podem-se investigar questões 

utilizando o método de análise da AD, ou de outras teorias.  
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: A   CONSTITUIÇÃO DO 

OBJETO DE ESTUDO 

 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

Utilizaremos as abordagens Qualitativa e Interpretativa para desenvolvimento 

deste trabalho, uma vez que nos fundamentaremos na AD em sua perspectiva 

enunciativo-discursiva, conforme postula Maingueneau (2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 

2010, 2015). Nesse sentido, privilegiaremos, como já apontamos anteriormente, as 

categorias de interdiscurso, cenas de enunciação e ethos discursivo.  

Entendemos por análise qualitativa aquela que não apresenta uma fórmula ou 

um caminho já pré-definido para que o pesquisador siga como modelo. Portanto, as 

análises dependem da capacidade e do direcionamento que o pesquisador dá ao seu 

trabalho; aqui não há um instrumento para medir a pesquisa como ocorre nas 

pesquisas quantitativas, as quais trabalham com experimentos ou com procedimentos 

analíticos que podem ser definidos antecipadamente. Na análise qualitativa, as 

conclusões referentes aos dados precisam ser testadas quanto à sua veracidade, 

observando se as análises dadas são dignas de crédito. (GIL, 2012). 

A análise interpretativa é associada ao processo de diagnóstico e, dessa 

maneira, está intimamente relacionada ao método qualitativo. Ainda nas palavras de 

Gil (2012, p. 178), “[...] o que se procura na interpretação é a obtenção de um sentido 

mais amplo para os dados analisados, o que se faz mediante sua ligação com 

conhecimentos disponíveis [...]”. Deste modo, a análise interpretativa e o método 

qualitativo são os dispositivos teórico-metodológicos advindos da AD que nos 

permitirão fundamentar a análise do corpus desta dissertação. 

 A nossa pesquisa é configurada pelo caráter descritivo, pois “têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno” 

(GIL, 2009, p. 42), uma vez que examinaremos e descreveremos a organização dos 

discursos publicitários da Duloren observando não somente as categorias de 

interdiscurso, cena de enunciação e ethos discursivo, mas também às condições 

sócio-históricas de produção desses discursos.  

Para tanto, na análise do nosso corpus, nós, pesquisadores, faremos uma 

relação com outros conhecimentos já adquiridos, sem deixar de relatar, assim, que o 
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nosso trabalho parte da observação de pesquisas desenvolvidas anteriormente na 

área, com teoria comprovada. Nesse sentido, em nossas análises, desprezaremos 

qualquer constatação feita por intermédio de suposições pessoais, sem comprometer, 

assim, sua validade científica. (GIL, 2009). 

 
2.2 PUBLICIDADE DULOREN 

 
 

A Duloren2 é uma marca de roupas íntimas fabricada no Brasil há 53 anos, com 

uma fabricação mensal de 170 toneladas de tecidos, rendas, fitas elásticas, colchetes 

e todos os acabamentos necessários à montagem de suas peças. Líder do mercado 

de moda íntima no Brasil, com uma produção mensal de 1,2 milhão de peças, a 

empresa tem um capital 100% nacional e gera mais de 2.000 empregos diretos. A 

produção dos tecidos e insumos é feita na fábrica de Queimados, e a confecção das 

peças é realizada na fábrica de Vigário Geral, ambas localizadas no estado do Rio de 

Janeiro. A Duloren produz e comercializa as marcas Duloren e Femina, sendo 

reconhecida como uma empresa pioneira nesse mercado, devido a avançadas 

estratégias de marketing que a colocaram como uma grande marca de moda íntima 

nacional e internacional. 

 
2.3 QUESTÕES SÓCIO-HISTÓRICAS DE PRODUÇÃO DA CAMPANHA DULOREN 

E AS MULHERES REAIS: ANALISANDO A IDEIA DA CAMPANHA 

 
 
 A Duloren é uma marca de lingerie brasileira que procura ganhar o seu público 

por meio de sua publicidade, ao criar propagandas polêmicas sobre temas existentes 

em nossa sociedade. Dessa maneira, procura revelar discursivamente aqueles que a 

sociedade renega, tais como homossexualidade, pedofilia, racismo etc, 

apresentando-os e introduzindo-os nos discursos veiculados em suas peças 

publicitárias, na tentativa de lutar contra o preconceito existente e ainda ganhar o 

público consumidor. 

 Mas como todo discurso se produz em meio às condições sócio-históricas e 

culturais, com a Duloren nem sempre foi dessa maneira. Na década de 90, por 

exemplo, a empresa veiculou publicidades em que uma freira vestia peças íntimas, 

logo retiradas de circulação. Igualmente, a publicidade que incentivava a legalização 

                                                           
2 Essas informações foram retiradas do site da marca Duloren, disponível em: www.duloren.com.br 
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do aborto não teve boa repercussão na mídia, fazendo com que a marca sofresse 

vários processos judiciais- o que acontece até hoje - devido à audácia da marca em 

tratar de assuntos polêmicos. 

 Por meio de suas campanhas, a Duloren procura valorizar o universo feminino 

dando-lhe mais poder perante a nossa sociedade. Com isso, as mulheres, seu 

principal público, sentem-se pertencentes a um grupo de sujeitos femininos que tem 

poder e domínio sobre suas vidas e seus corpos, como podemos perceber nas 

imagens apresentadas pela marca. Em sua publicidade, o incentivo à compra de uma 

peça íntima é materializado pela compra de uma posição no mundo feminino que se 

difere daquela que a realidade construída pela nossa sociedade impõe à mulher. 

 A campanha escolhida para constituir nossa pesquisa foi criada pela X-TUDO 

Comunicação Completa, que desenvolve, cria e revende trabalhos de marketing às 

empresas que necessitam, de acordo com o perfil do comprador.  A Duloren não é 

autora de suas imagens, uma vez que suas propagandas não são criadas pela marca. 

Ela apresenta um caráter enunciativo de um discurso que, por meio de uma 

cenografia, dá corpo e voz ao ethos discursivo o qual se incorpora ao sujeito que veste 

seu produto. 

 Dessa forma, a campanha Duloren e as mulheres reais exibe os vários padrões 

de beleza existentes em nossa sociedade, os quais a publicidade, na maioria das 

vezes, “esconde”, e passa a vender apenas um padrão: a mulher magra, alta e loira. 

O discurso publicitário da Duloren explora a diversidade da beleza feminina, e coloca 

em evidência o que é singular em cada mulher. Apesar de o discurso publicitário tentar 

nos fazer adquirir um novo estilo de vida, aderir aos padrões exigidos pela sociedade, 

é preciso lembrar: as mulheres que não representam esses padrões, são as “mulheres 

reais” e não uma perfeição criada pelas lentes da publicidade.  

 
2.4 DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

 
 
 Os discursos selecionados para compor o corpus desta dissertação compõem 

a campanha Duloren e as mulheres reais3, lançada na mídia brasileira em 2012. Ao 

                                                           
3 As “mulheres reais” que intitula a campanha publicitária em questão, diz respeito a todos os padrões 

de beleza existentes em nossa sociedade, as mulheres reais que se apresentam sob diferentes 
modos sem seguir um padrão de beleza estabelecido pela mídia (magras, altas e loiras). 
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observarmos que a campanha utilizou modelos com diferentes padrões de beleza, 

mulheres altas, baixas, gordas, magras, com diferentes idades – jovens mulheres de 

20 anos a senhoras de 70 anos - e de etnias diferentes, com o interesse de atrair o 

maior público possível e convencê-lo a consumir os seus produtos, percebemos que 

a sociedade e a publicidade brasileiras não adotam os perfis desses sujeitos como 

modelo de beleza. 

O corpus desta pesquisa é composto por quatro discursos publicitários dessa 

campanha da lingerie Duloren. Todas as imagens utilizadas nessa publicidade 

estavam disponíveis para o público no site da marca www.duloren.com.br. Mas, no 

início de 2016, o site foi modificado, quando passou a estar disponível apenas como 

loja virtual. Os lojistas têm acesso às imagens das campanhas, banners e materiais 

de ponto de venda (PDV) por meio de um login e senha, disponibilizados pela 

empresa, para que eles façam os pedidos das peças para revenda.  

Ao entrarmos em contato com a empresa para solicitarmos as imagens da 

campanha de 2012, recebemos um login e senha para que pudéssemos baixar todo 

o material necessário; no entanto, as imagens disponíveis eram apenas de 2014, 2015 

e 2016. Diante disso, entramos em contato mais uma vez e, após explicarmos a 

situação, o setor de marketing disponibilizou, via e-mail, todas as imagens da 

campanha Duloren e as mulheres reais, em um arquivo com formato Power Point, 

disponíveis na seção Anexos, ao final deste trabalho. 

As imagens utilizadas nessa campanha correspondem a um universo de 

quinze, das quais selecionamos quatro para nossas análises. As imagens foram 

disponibilizadas na mídia nos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2012, três 

a cada mês. Optamos por escolher imagens que apresentam diferentes tipos de 

sujeitos no que concerne à cor da pele, idade, paixão por motocicletas e ao biotipo. 

Para tal, levamos em consideração o fato das imagens apresentarem diferentes temas 

e serem utilizadas para promover a venda desses produtos em diferentes épocas do 

ano. 

 Dessa forma, o corpus de nossa pesquisa pertence ao tipo de discurso 

publicitário, como disse Maingueneau (2007, p. 30), “tipos de discursos relacionados 

a um dado setor de atividade da sociedade”. Essa atividade é voltada para o setor 

empresarial, que usa a publicidade para vender determinado produto. 
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 Para sermos mais específicos, nas análises, utilizaremos o gênero propaganda, 

situado dentro do tipo de discurso publicitário. Dessa maneira, verificaremos, quanto 

ao tipo e gênero, suas unidades territoriais, ao fazer relação com as suas práticas 

verbais situadas também nas unidades transversas, uma vez que as propagandas 

cumprem um papel de informar na função de comunicação. 

 As análises por nós propostas aqui serão inferidas de questões de ordem 

histórica e social, situando essa publicidade como unidade que constitui as formações 

discursivas propostas por tais enunciados, revelando o percurso dos discursos, por 

uma relação interdiscursiva, que revelará as interpretações por nós definidas. 
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3 AS CONDIÇÕES SÓCIO-HISTÓRICAS DE PRODUÇÃO DO DISCURSO 

PUBLICITÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE 

 
 
 A sociedade de consumo do século XXI tem a necessidade de fazer parte de 

um mundo maravilhoso e ideal que foge à realidade do dia a dia. Assim, a publicidade, 

ao “vender” seu produto, tenta vender, antes de tudo, um novo modo de realização 

pessoal que o indivíduo adquire ao comprar tal produto. A maneira de colocar-se 

nessa sociedade consumidora é resultado dos avanços, sobretudo tecnológicos, que 

propiciam aos sujeitos novas maneiras de se portarem dentro do mesmo contexto 

social. 

 Os diversos meios de comunicação, principalmente os recursos disponíveis na 

internet, fizeram com que a informação, ao alcance de todos, passasse a atribuir aos 

sujeitos o direito e o dever de se tornarem mais atentos ao que acontece ao redor do 

mundo. É dessa maneira que a mensagem publicitária ganha espaço na sociedade 

tecnológica; é ela que propõe às pessoas como viver nesse novo mundo. Para N. 

Carvalho (2010), a mensagem é o argumento que liga o sonho à realidade, “[...] é o 

braço direito da tecnologia moderna. É a mensagem de renovação, progresso, 

abundância, lazer e juventude, que cerca as inovações propiciadas pelo aparato 

tecnológico. ” 

É a tecnologia que condiciona a publicidade à realização do seu papel, que 

propõe o “novo” aos seus consumidores, desenvolve ou aprimora seus produtos – 

enquanto a publicidade os vende. E ao fazê-lo, tem a obrigação de oferecer algo a 

mais, além do que é disponível no mercado: a realização de uma vida plena e feliz ao 

cliente que usar esse produto. Assim, ainda nas palavras de N. Carvalho (2010), o ato 

de consumir se dá da seguinte forma: 

 
 

Possuir objetos passa a ser sinônimo de alcançar a felicidade: os artefatos e 
produtos proporcionam a salvação do homem, representam bem-estar e 
êxito. Sem a auréola que a publicidade lhes confere, seriam apenas bens de 
consumo, mas mitificados, personalizados, adquirem tributos da condição 
humana. (CARVALHO, N., 2010, p. 12-13). 
 
 

Dessa maneira, podemos entender que a publicidade é o diferencial nos 

produtos adquiridos pelos consumidores; a maneira como fala sobre o produto ou 

serviço é o que o diferencia dos demais de um mesmo seguimento e mesma 
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composição. A criatividade utilizada para vender um produto ou serviço poderá vir a 

fazer dele um elemento primordial à vida de seu consumidor. 

A publicidade nasce com a Revolução Industrial, para solucionar problemas 

gerados em função desse acontecimento. O aumento da população, a crise 

econômica, a produção agrícola – que passou a ser industrializada – são fatores que 

fizeram com que a sociedade perdesse alguns de seus conceitos culturais. A 

produção passa do artesanal à fabricação em grande escala, e com isso a “novidade” 

passa a ser expectativa entre os sujeitos que vivem essa nova era do 

desenvolvimento. Os meios de transportes para distribuição desses produtos, o 

telégrafo, o cinema, o jornal e a televisão fizeram com que a voz humana ganhasse 

uma maior dimensão e, dessa maneira, foi necessário criar novos meios de apresentar 

os produtos aos seus clientes: uma mensagem das indústrias chamada propaganda. 

(BARRETO, 2004). 

Deste modo, um produto ou serviço que apresente as mesmas características 

e atue no mercado de forma parecida pode se destacar de forma mais positiva, 

diferenciando-se de outros, se for apresentado ao público consumidor por uma 

publicidade que o destaque ainda mais, pois  

 
 

A indústria cria produtos basicamente iguais. As lâmpadas acendem, os óleos 
lubrificam, os desodorantes desodorizam. Em milhões de casos, o que vai 
destacar um produto dos outros são... boas idéias expressas em marketing 
criativo, em propaganda criativa. (BARRETO, 2004, p. 98). 
 
 

Assim, fica claro que o diferencial entre os produtos e serviços oriundos de um 

mesmo seguimento, assim como todo o seu sucesso de vendas, não se deve apenas 

à sua composição enquanto matéria-prima industrial, mas às maneiras que o campo 

da publicidade os utilizará para vendê-los. É a criatividade das agências de 

publicidade que, por meio de suas ideias, faz com que os produtos ganhem destaque 

no mercado e passem a alavancar as vendas. 

Quando os produtos passaram da produção artesanal para a fabricação em 

grande escala – mudança proporcionada pelo advento das indústrias – para se vender 

algo, precisava-se apenas de um anúncio com o nome do produto ou serviço da 

fábrica que o produzia e do proprietário da empresa. Nessa época, não havia interesse 

em saber a preferência ou a necessidade dos consumidores, tinha-se um produto que 

o fabricante queria mostrar e vender. Hoje, as questões que envolvem a sociedade de 
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consumo são outras e, dessa forma, procura-se mais vender do que produzir. 

(SANT’ANNA et al., 2009). 

A necessidade de vender cada vez mais produtos exigiu da indústria a criação 

de um departamento responsável por estabelecer uma relação entre todos os fatores 

que precisam ser considerados quando o assunto é vender um produto, o setor de 

marketing, o qual Sant’Anna et al chamam de setor que envolve: 

 
 

[...] todas as atividades comerciais relacionadas com a movimentação de 
mercadorias e serviços, da sua produção física até o seu consumo final. 
Marketing implica conhecer o que o consumidor necessita ou deseja; implica 
estudar a produção do produto ou serviço, produzi-lo, distribui-lo ao 
consumidor, orientando-lhe, ao mesmo tempo, sobre como consumi-lo. 
(SANT’ANNA et al., 2009, p. 22). 
 
 

 Assim, a publicidade obtém essas informações do setor de marketing, 

responsável por realizar o trabalho de relacionar as atividades existentes, desde a 

produção até a chegada do produto ao consumidor final. É esse departamento que 

estuda as tendências de mercado, o que os consumidores esperam do produto, como 

eles serão lançados no mercado etc. É a partir do trabalho desenvolvido por esse 

setor que a agência publicitária começa a desenvolver o anúncio. 

Para adentrarmos mais no campo da publicidade, precisamos, logo de início, 

deixar claro a diferença que existe entre os termos publicidade e propaganda, que 

muitas vezes são utilizados erroneamente como sinônimos. É preciso destacar essa 

diferença para conseguirmos diferenciá-los no que diz respeito as suas funções dentro 

do mercado de vendas, pois, 

 
 
Embora usados como sinônimos, os vocábulos publicidade e propaganda não 
significam rigorosamente a mesma coisa. Publicidade deriva de público (do 
latim publicus) e designa a qualidade do que é público. Significa o ato de 
vulgarizar, de tornar público um fato, uma idéia, enquanto propaganda é 
definida como a propagação de princípios e teorias. (SANT’ANNA et al., 2009, 
p. 59, grifo do autor). 
 
 

 Assim, publicidade é a maneira que se utiliza para tornar algo ou alguém 

público; é como os outros me veem, o que falam sobre mim etc. Já a propaganda é a 

utilização de meios para se vender algo, como eu vejo o produto a ser vendido, como 

ele é, o que ele faz, para que serve. A propaganda é paga no intuito de vender 
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determinado produto; a publicidade é a forma que esse produto passa a ser visto pelo 

público sem aquele que o produziu ter pago para isso. 

 O termo propaganda foi utilizado pela primeira vez no ano de 1597, pelo papa 

Clemente VII, em uma tradução feita por ele do termo em latim propagare. Foi nessa 

ocasião que o clérigo fundou a Congregação da Propaganda na intenção de propagar 

a fé católica pelo mundo. O significado da palavra propagare é reproduzir por meio de 

mergulhia, enterrar as raízes de uma planta ao solo. Dessa forma, seria uma maneira 

de propagar a doutrina da igreja católica ou os princípios de algum partido político à 

população. (SANT’ANNA et al., 2009). 

 A propaganda que temos atualmente teve sua origem em decorrência de dois 

acontecimentos: o aperfeiçoamento dos meios físicos de comunicação e o aumento 

da produção industrial pelo aperfeiçoamento tecnológico. No primeiro caso, a origem 

se deu com a expansão da empresa. Assim, algumas empresas de comunicação 

deixaram de ser apenas um órgão restrito a uma comunidade específica e passaram 

a atuar como uma indústria mais complexa, exigindo um capital de investimento bem 

maior. Isso aconteceu em decorrência do avanço da produção industrial, que passou 

a fabricar em grande escala, e assim as indústrias sentiram a necessidade de vender 

mais produtos. As agências publicitárias nasceram dessa ocorrência de novos 

produtos a serem lançados ao mercado e da necessidade de fazer com que a grande 

massa adquirisse produtos que estivessem além das necessidades básicas desses 

sujeitos – comida, vestimenta, moradia e saúde –, promovendo assim um novo hábito 

de consumo. (SANT’ANNA et al., 2009). 

 É sabido por todos nós que a publicidade contemporânea tem forte participação 

na economia de um país. É ela, por exemplo, que financia grandes veículos de 

comunicação, além de promover diferentes meios de comunicação e influenciar - e 

ser influenciada -  por toda uma sociedade. São essas práticas que a publicidade 

utiliza para vender seus produtos, que moldam as maneiras dos sujeitos se 

relacionarem uns com os outros em sociedade. É ela quem dita os modos de vestir, 

os cuidados com o corpo, os comportamentos em público, modificando assim a 

identidade e a cultura dos indivíduos. 

 O professor Francisco Gracioso (2007 apud SANT’ANNA et al., 2009) cita em 

um artigo para a revista acadêmica da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
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(ESPM), as principais características da sociedade contemporânea, vista por alguns 

autores como pós-moderna. São elas: 

 
 

● hedonismo – a busca frenética pelo prazer que leva à obsessão pelo 
espetáculo; 
● conflito entre indivíduo e coletividade – a contradição que existe entre a 
força do grupo, provocando o surgimento das tribos urbanas, e a busca 
dolorosa de si próprio que atormenta os seres humanos; 
● negação dos valores e da autoridade – uma revolução sem causa que 
procura destruir as estruturas sociais, pregando a liberdade sem limites e o 
esquecimento dos valores morais vigentes; 
● vulgarização da informação – ao contrário da terminologia usada por 
muitos, não se pode falar da explosão do conhecimento. As massas de hoje 
são talvez mais ignorantes e perigosas do que nunca, mas, em teoria, têm à 
sua disposição uma pletora de informações que não são capazes de 
interpretar e utilizar; 
● velocidade das mudanças – as mudanças sempre caracterizam a história 
da humanidade. A rigor, todas as épocas foram de transição e mudanças. 
Mas o que ocorre hoje é que a velocidade dessas mudanças torna difícil sua 
sedimentação. O mundo está em constante revolução, e isso aprofunda o 
fosso entre as gerações. (GRACIOSO, 2007 apud SANT’ANNA et al., 2009, 
p. 71). 
 
 

A associação dessas características ao perfil de consumo dos sujeitos efetiva 

um efeito de sentido no qual a publicidade precisa esforçar-se para vender um produto 

que faça seus consumidores se sentirem realizados, ocupando um novo lugar dentro 

da sociedade ao comprarem um produto ou serviço. É a busca pelos prazeres e pelo 

novo que guia os sujeitos a se tornarem cada dia mais individuais. Ter algo que o 

outro não tem passa a ser elemento fundamental para uma satisfação e realização 

plena e feliz. Apesar dos avanços tecnológicos, sobretudo o acesso às informações 

disponível a maioria dos sujeitos, a busca pelo conhecimento parece passar para o 

segundo plano. O que a sociedade de consumo prioriza é a sede de mudança que os 

cerca todos os dias ao abrirem seus jornais, ligarem suas tvs, acessarem à internet 

etc.  

Fazer parte dessa nova sociedade de consumo é entender que os sujeitos que 

a constituem têm um novo modo de enxergar o mundo. Assim, o sujeito consumidor 

do século XXI expõe-se da seguinte forma: 

 
 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode tornar sujeito sem primeiro 
virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem 
reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades 
esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do 
“sujeito”, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito 
atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e 
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permanecer, uma mercadoria vendável. (BAUMAN, 2008, p. 20, grifo do 
autor). 
 
 

Desse modo, o sujeito consumidor é antes visto pela sociedade como o próprio 

objeto de consumo; por isso, hoje, tem a necessidade de ser algo diferente da maioria, 

de sobressair-se aos demais. Portanto, manter-se diferente nessa sociedade é uma 

busca constante por ocupar um lugar diferente, que desperte o interesse de outros 

sujeitos. E essa busca deve estar sempre em constante aprimoramento de realização 

dessas capacidades necessárias àquele que deseja continuar sendo um produto que 

o outro vê, respeita e também quer vir a ser. 

Aqui, podemos dizer que o sujeito que tem a necessidade de ser “produto”, 

desejável por outros sujeitos, apresenta e constrói uma nova sociedade. Segundo 

Bauman (2008, p. 22), “Numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria 

desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas.” 

É essa busca pelo mundo ideal e fantástico que faz dessa uma sociedade que procura, 

por meio do consumo, uma forma de felicidade adquirida ao comprar um produto ou 

serviço. 

O consumidor da contemporaneidade procura, a partir do consumo extremo, 

colocar-se como objeto de desejo para outros sujeitos. A busca contínua por ocupar 

esse lugar desejável faz com que esses consumidores estejam sempre comprando 

novos produtos. O consumo não é mais por necessidade, ele agora é primordial para 

que o sujeito não perca o seu lugar dentro dessa sociedade de consumo. É assim que 

adquirimos um jeans novo, ou um aparelho celular mais “descolado”. Comprar o que 

não precisamos é o que movimenta as indústrias e especialmente a publicidade que 

tenta vender seus produtos. 

Contudo, é preciso entender que a publicidade busca vender o produto ou 

serviço como um meio da realização de um sonho do consumidor. Sua maneira de 

criar os anúncios gera no leitor a vontade de também se tornar objeto de desejo. É 

assim que a campanha publicitária Duloren e as mulheres reais procura ganhar seu 

público. 

No mundo dos sonhos e da busca pela vida ideal, ser um sujeito que foge a 

essas regras não parece ser um lugar muito interessante a ocupar na sociedade. 

Assim, a publicidade Duloren se apropria das imagens de mulheres com tom de pele, 

altura, idade, passatempo – como, por exemplo, pilotar motocicletas – e 
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comportamento diferentes, que não se encaixam nos padrões publicitários, tampouco 

na maneira de se divertir de outras mulheres da nossa sociedade, para mostrar que 

qualquer mulher pode ocupar o lugar de desejo que lhe foi negado antes. A empresa, 

por meio da criação publicitária, procura atingir seu alvo e vender ainda mais o seu 

produto. 

Assim, a busca por uma peça de lingerie Duloren é para a mulher, seja ela 

negra, baixa, gordinha, de terceira idade ou apaixonada por motocicletas, uma 

maneira de ocupar um lugar de desejo em nossa sociedade. A maneira como essa 

publicidade elabora seus anúncios está relacionada com a criatividade da agência, ao 

solucionar um problema e quebrar tabus que envolvem as maneiras de ser dessas 

mulheres. É com base nisso que a propaganda é criada, utilizando uma linguagem 

que faz as consumidoras sentirem necessidade de adquirir tais peças. 

A linguagem utilizada para criar os anúncios das campanhas publicitárias é um 

fator decisivo na elaboração de um texto que visa persuadir e levar o consumidor a 

comprar um determinado produto. Desse modo, trataremos desse assunto no tópico 

seguinte. 

 

3.1 O DISCURSO PUBLICITÁRIO: A LINGUAGEM A SERVIÇO DO CONSUMO 

 
 

Ao entendermos que o consumo de bens e serviços move o mundo pós-

moderno, procuramos despontar aqui como os discursos utilizados pela publicidade 

têm papel primordial para convencer os sujeitos a consumirem cada dia mais. Com 

isso, as agências publicitárias, ao investirem em novas maneiras de anunciar o 

produto ou serviço, optam por discursos que são bem aceitos em nossa sociedade. 

Portanto, utilizar discursos que combatam problemas sociais é uma forma de mostrar 

que os anunciantes se preocupam com o bem-estar dessa comunidade. 

Logo, por termos a análise dos discursos presentes na publicidade das lingeries 

da marca Duloren, veiculada em 2012, como foco no corpus que compõe nossa 

pesquisa, entendemos que a publicidade dessa marca utiliza discursos que legitimam 

a imagem de mulheres que, muitas vezes, são estigmatizadas por uma parcela da 

sociedade. Ao legitimá-los, distancia-se um pouco da publicidade do mundo do 

consumo, em que tudo é belo e perfeito como em um conto de fadas, na qual não há 

espaço para pessoas fora dos padrões. Desse modo, o discurso publicitário dessa 
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empresa induz seus consumidores a comprarem uma “realidade” bela e perfeita em 

suas diferenças. 

Tendo em vista que a função da publicidade é persuadir o consumidor a 

comprar um determinado produto ou serviço, os recursos que os redatores 

publicitários mais utilizam para formulação dos textos propagandísticos são as figuras 

de linguagem. Assim, ao enviar sua mensagem a um futuro consumidor, a publicidade 

tem dois desafios: primeiramente, por meio dessa linguagem, ganhar a sua atenção; 

depois, convencê-lo – levando-o a efetuar a compra. Portanto, ao utilizar tais 

mecanismos, realiza o objetivo dos textos que compõem o anúncio publicitário.  

Na elaboração de um anúncio publicitário, os redatores procuram causar 

estranhamento nos leitores para que, assim, mantenham a atenção na leitura 

completa do texto. Os recursos estilísticos que os redatores procuram utilizar em seus 

anúncios são uma tentativa de fugir do comum. As diversas peças publicitárias que 

circulam no nosso cotidiano precisam de um toque de criatividade, disponibilizado 

pelos recursos de linguagem para a formação do texto. Sandmann (2007) apresenta 

alguns deles: 

 

 
Aspectos ortográficos: grafias exóticas, por exemplo; aspectos fonéticos: 
rima, ritmo, aliteração, paronomásia; aspectos morfológicos: criações lexicais 
mais ou menos marginais, ressegmentações; aspetos sintáticos: 
topicalização, paralelismo, simplicidade estrutural; aspectos semânticos: 
polissemia e homonímia, ambiguidade, antonímia; linguagem figurada: 
metáfora e desmetaforização, metonímia, personificação; o jogo com a frase 
feita e com a palavra; os chamados desvios linguísticos da norma padrão ou 
do sistema concebido mais abstratamente. (SANDMANN, 2007, p. 13). 
 
 

São esses recursos que a publicidade utiliza na elaboração dos diversos 

anúncios publicitários que vemos nos jornais, na televisão, na internet etc.  A utilização 

desses recursos desperta diversas emoções no leitor. É, sobretudo, por meio das 

emoções que a publicidade ganha o seu público leitor. A utilização das cores, tamanho 

das letras, o uso de metáforas e tantos outros recursos utilizados pela publicidade são 

criatividades que chamam a atenção e acabam persuadindo o leitor. 

É pensando na junção entre os textos e o produto ou serviço a ser vendido que 

a comunicação passa a existir; falar algo para alguém que deseja ouvir tal mensagem 

é o ponto forte do anúncio publicitário. É na combinação do texto com o produto que 

a mensagem consegue despertar no leitor o interesse de realizar a compra. Com isso, 

a comunicação atua no campo publicitário deste modo:  
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A publicidade é uma das várias forças de comunicação que, atuando 
isoladamente ou em combinação, conduz o consumidor por sucessíveis 
níveis que podemos denominar níveis de comunicação: desconhecimento, 
conhecimento, compreensão, convicção e ação. (SANT’ANNA et al., 2009, p. 
64). 

 
 

Esses cinco níveis apresentam o perfil do público consumidor de um 

determinado produto ou serviço. O primeiro, desconhecimento, é apresentado como 

o nível mais baixo da comunicação, no qual os sujeitos nunca ouviram falar do produto 

ou da empresa que o está tornando público. Em seguida, temos o conhecimento, 

colocado aqui como a base mínima, no qual ainda é preciso criar no consumidor uma 

identificação do produto. Na sequência, compreensão, nível em que o consumidor 

conhece o produto ou serviço, a marca e reconhece a embalagem; tem conhecimento 

do produto e sabe para que é utilizado. Logo depois, tem-se convicção, em que, além 

do consumidor ter um entendimento acerca do produto, a escolha também é feita por 

motivos emocionais. Por último, tem-se ação, no qual o consumidor realiza 

movimentos premeditados para realizar a compra do produto ou serviço. (SANT’ANNA 

et al., 2009). 

A publicidade realiza sua comunicação quando consegue proporcionar ao 

consumidor o conhecimento de um produto, bem como a compreensão das suas 

características e vantagens, deixando-o convicto dos benefícios por elemento - o que 

resulta das referências racionais ou emocionais envolvidas na apresentação do 

produto - convencendo-o a realizar a ação de compra. 

 Os fenômenos que constituem a teoria da publicidade são de ordem física, 

fisiológica, psicológica e econômica. Na física, tem-se a dinâmica das cores; na 

fisiológica, observa-se, por exemplo, a relação entre uma sonoridade musical e o seu 

efeito sobre a atividade cardíaca; na psicológica, evidencia-se que uma entre as 

diversas tendências básicas de ações humanas se destacará por se encaixar como 

melhor resultado a ser obtido; e na econômica, a publicidade relaciona-se ao sucesso 

da indústria, do comércio, da cultura, das técnicas, das artes aplicadas etc. 

(SANT’ANNA et al., 2009). 

 Contudo, é preciso destacar também a relação entre os tipos de signos 

utilizados na linguagem da publicidade, de natureza triádica: “Três elementos 

constituem, portanto, essa relação triádica de que fala Pierce: o objeto ou referente, o 

signo ou representante e o sujeito ou interpretante”. (PIERCE, 1972 apud Sandmann, 

2007, p. 15). O signo se opõe ao objeto, e esse passa a determinar o seu interpretante, 
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que consegue enxergar no signo um símbolo, um ícone, ou um índice de semelhança 

entre o signo e o objeto do qual se está falando. Assim, dentro da relação entre signo 

e objeto referente, temos: 

 
 

Dependendo do modo como se estabelece a relação entre signo e referente, 
temos três tipos de signos: se a ponte da relação é arbitrária ou convencional, 
temos o símbolo; se a relação tem base na experiência, na história, na 
coocorrência ou na contiguidade, temos o índice; se a relação tem 
fundamento na semelhança, temos o signo chamado símile ou ícone. 
(SANDMANN, 2007, p. 15-16). 
 
 

 É dessa maneira que os anúncios publicitários se apropriam de novas formas 

de apresentação para seus produtos e/ou serviços dentro da publicidade. Assim, o 

símbolo não tem relação de semelhança com o objeto em si, há apenas uma ligação 

por meio da razão, por exemplo, o símbolo do curso de direito é uma balança que 

simboliza a justiça, o direito, o equilíbrio. Essa balança é aquela de dois pratos, 

conhecida por todos nós. A semelhança aqui é da relação que existe entre o equilíbrio 

dos pratos da balança e o equilíbrio que deve existir na justiça. Na relação dada pelo 

índice, a mesma balança, ao indicar o peso dos alimentos, revela, por exemplo, que 

se trata de um anúncio de supermercado. Já o ícone revela o objeto, a própria palavra 

“balança”, mostra ao leitor o objeto que ele mesmo fala. Dessa forma, o ícone revela 

o significado da palavra balança com o próprio objeto. 

 Os autores não querem dizer que esses fenômenos sozinhos fazem a 

publicidade dar destaque a um produto, mas o conjunto, o encadeamento desses 

elementos como escolha de cores, atividade sonora e texto, que juntos molduram a 

propaganda, fazem toda a diferença ao impactarem o público de consumo. São todos 

esses elementos que, juntos, conseguem influenciar os indivíduos a adquirirem tais 

produtos. 

A publicidade utiliza a mídia para tentar influenciar a mente das pessoas, 

usando elementos persuasivos para ganhar a confiança e a credibilidade dos 

consumidores. É ela que provoca a emoção nesses sujeitos e promove o encontro 

das partes, produto e consumidor. 

Para realizar sua função de persuadir o maior número de consumidores, a 

publicidade tem a necessidade de, primeiramente, conhecer o seu público. Assim, 

para promover as vendas, a publicidade visa estabelecer três objetivos, que nas 

palavras de Sant’anna et al (2009, p. 79) se caracterizam da seguinte forma: 
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1) Promover uma ideia na mente dos consumidores; 

2) Despertar o desejo pela coisa anunciada; 

3) Levar o consumidor ao ato da compra. 

 
 

É com base nesses três passos que a publicidade realiza seu papel de 

influenciar a grande massa consumidora. Ao conhecer o seu consumidor, detém- se 

as suas necessidades básicas do seu perfil consumista, seus desejos e suas paixões.  

É a partir desse conhecimento, dos seus hábitos que a publicidade passa a saber 

quais os motivos que o levam a comprar determinado produto. Assim, para Sant’anna 

et al., (2009), sobre publicidade: 

 
 

Como já definimos anteriormente, a publicidade é a comunicação com o 
público, paga, com a finalidade de difundir informações, desenvolver atitudes 
e conduzir à ação com benefícios para a empresa que anuncia. Geralmente 
essa ação consiste na aquisição de um produto ou serviço. (SANT’ANNA et 
al., 2009, p. 125). 

 
 

Dessa maneira, a publicidade, ao entrar em contato com o seu consumidor, 

torna-se responsável por levar informações sobre o produto e/ou serviço que está à 

venda. Ao pagar por uma publicidade, a empresa intenciona ganhar um maior número 

de consumidores a partir das informações veiculadas pela agência contratada, que 

fazem dos produtos e/ou serviços indispensáveis para suas vidas e acabam por 

conduzi-los à compra. 

Com relação ao estilo de texto adotado pelo enunciador da publicidade, 

podemos dizer que esse não tem propriedade sobre seu estilo de texto como 

acontece, por exemplo, com a produção literária, em que o enunciador tem um 

domínio de autoria. Assim, Carrascoza (2003) com relação ao estilo adotado na 

construção do texto publicitário,  

 
 

Podemos dizer que não existem estilos publicitários. Existe apenas o estilo 
publicitário. Ou seja, o texto de propaganda não é feito por um autor, no 
sentido de que ele imprime ao texto sua própria marca. Ao contrário, o redator 
se adapta ao universo do estilo publicitário-padrão, moldando a sua escritura 
às leis que o regem. (CARRASCOZA, 2003, p. 126). 
 
 

 É dessa forma que, em publicidade, utiliza-se redigir e não escrever textos 

publicitários. No mesmo instante em que o anúncio fala muito sobre o seu enunciador, 
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o texto publicitário pode ser redigido por uma ou várias pessoas, e a produção 

decorrente dessa publicidade será apresentada contendo as mesmas características, 

já que na publicidade se busca persuadir o interlocutor; mesmo que o texto apresente 

diferentes autores, manterá as mesmas propriedades, pois ele visa à persuasão. 

Dessa maneira, o anúncio publicitário torna-se um texto banal, como colocado por 

Carrascoza (2003), ao apresentar uma repetição na forma de se dizer algo, só que 

agora aplicado a um novo produto. Assim, 

 
 

O texto publicitário passa também por esse processo de banalização, cujo 
intuito é viabilizar a persuasão. O lugar comum é um dos expedientes que 
mais caracterizam seu estilo. O texto é feito de maneira que vários lugares-
comuns sejam reunidos, harmonicamente, formando uma espécie de 
constelação. Às vezes, os clichês não aparecem explicitamente, mas na 
forma de pontos de partida para paráfrases. E, por mais estranho que possa 
parecer, essa constelação de clichês é responsável por grande parte da sua 
força suasória. (CARRASCOZA, 2003, p. 128). 
 
 

 Então, não cabe ao redator ou ao consumidor dizer que um texto menor surte 

mais efeito que o maior, e vice-versa; o que há é uma adequação do tamanho de 

acordo com o produto ou serviço a ser vendido.  Assim, a utilização de textos curtos 

ou longos decorrem do apelo que se quer fazer ao público para a compra do produto: 

vender utilizando um anúncio que convença pela razão ou emoção. Nas palavras de 

Carrascoza (2003, p. 137), “[...] se a razão é vetor da mensagem, o texto longo é mais 

indicado para arrolar as vantagens do produto. Se o vetor é a emoção, o texto curto 

tem se mostrado mais recomendável.” Então, podemos concluir que o tamanho do 

texto está relacionado com a escolha de estratégias persuasivas pela publicidade, as 

quais utiliza para vender seu produto. O autor é categórico ao dizer que: 

 
 

A dimensão do texto deve ser dada pelas características do anúncio, em 
função do problema de comunicação e da plataforma de informações que se 
precisa realçar. Anúncios com carga informativa complexa pedem textos 
longos. Se há muito o que dizer, muito deve ser dito. O que atravessou 
séculos não foi o silêncio de Cristo, mas suas palavras, divulgadas pelos 
apóstolos, seus mensageiros. (CARRASCOZA, 2003, p. 136-137). 
 
 

Assim, o produto ou serviço que está à venda é o que determinará o tamanho 

do texto a ser criado, levando em consideração todos os questionamentos que 

poderão ser feitos pelos consumidores. Se o produto é algo novo, esse deve ser 

apresentado com mais informações. Não dizer algo que precisa ser dito pode levar ao 
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não interesse por parte do consumidor. Como se interessar por algo que não nos 

projete ao diferente sem deixar de ser essencial a nossa vida? 

 Outro fator importante a respeito da linguagem publicitária é a análise semiótica 

dos anúncios, que tem por objetivo potencializar a comunicação que um produto ou 

serviço venha a apresentar e aferir o efeito que esse anúncio pode produzir em um 

receptor. Para isso, Santaella (2005, p. 70-71) cita os três pontos de vista semióticos 

fundamentais para analisar o seu potencial comunicativo. São eles: 

 

a) O ponto de vista qualitativo-icônico; que analisa os aspectos do produto, 

qualidade, material, composição, design etc. É aqui também que se 

percebem as qualidades abstratas do produto, leveza, sofisticação, força 

etc. São as semelhanças entre esses aspectos dos produtos que permitem 

os leitores a fazerem comparações entre cores ou formatos que sugerem 

esse caráter icônico; 

b) O singular indicativo; analisa a relação que há entre o produto e o contexto 

ao qual pertence. Assim, se vê o formato, cores e matéria dos produtos com 

a função, finalidade dada ao seu usuário; 

c) O convencional simbólico; analisa o tipo de produto em questão, seu design, 

as expectativas culturais que virão a preencher, o poder de representação 

do produto, status cultural da marca, analisando também o tipo de 

consumidor que a marca visa atender. 

 

 Por conseguinte, a escolha das cores de um determinado produto cria um efeito 

visual que sugere seu resultado ao ser utilizado. O formato em que se apresenta e a 

maneira como o texto é colocado no rótulo ou embalagem também marcam e 

diferenciam os tipos de produtos, passando a identificá-los. Essas diferenças que os 

produtos apresentam têm também relação com os diversos tipos de sujeitos que os 

consumirão. Assim, ao diferenciar os produtos por segmento, faz-se o mesmo com os 

tipos de consumidores. São esses elementos que se fazem necessários quando uma 

empresa quer lançar seu produto no mercado. A maneira como é representado um 

determinado produto, material, texto, cor reflete imediatamente em seu consumidor, e 

diz se aquele produto deve ou não fazer parte do seu dia a dia. 
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 Desse modo, a linguagem que a publicidade utiliza é o que Carrascoza (2003, 

p. 148) denomina “[...] um conjunto de técnicas de persuasão para divulgar produtos, 

serviços e ideias, que não são propriamente exclusivas de seu discurso.” Essas 

técnicas definem o grau de persuasão que o discurso publicitário acaba por gerar em 

seu leitor, de acordo com a função que a linguagem escolhida por seu enunciador 

venha a desempenhar em sua intenção comunicativa.  

Para tanto, é preciso relacionar aqui as seis funções da linguagem 

desenvolvidas por Jakobson com base nos elementos constitutivos do ato de 

comunicação. São elas: função referencial, transmite informação do remetente ao 

destinatário por meio do texto escrito; função emotiva, exterioriza a emoção do 

remetente exposta em sua mensagem; função conativa, influencia no comportamento 

do seu destinatário ao tentar persuadi-lo; função fática, não visa propriamente à 

comunicação, mas em estabelecer um canal que permite o ir e vir das mensagens 

entre remetente e destinatário; função metalinguística, usa a linguagem para falar da 

própria linguagem; e a função poética, emite a mensagem como texto e a projeta sobre 

a forma que se apresenta. (MARTELOTTA, 2013). 

Essas seis funções são as mais utilizadas no ato de comunicação entre 

remetente e destinatário, por isso os publicitários as utilizam ao produzirem anúncios. 

Se para vender um determinado produto a publicidade precisa informar e persuadir 

seu destinatário, a apropriação dessas funções da linguagem torna-se fundamental 

no desenvolvimento de um anúncio, para serem utilizadas de forma a conseguir que 

a mensagem chegue ao destinatário da maneira que foi pensada, e assim realize o 

seu papel. 

 

3.2 MÍDIA E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 
 

Mídia é o termo utilizado para designar todos os meios de comunicação e pode 

apresentar outros significados como: o setor de uma agência de publicidade, 

responsável pela veiculação de mensagens dos anunciantes; a técnica da 

propaganda, utilizada para verificar os mecanismos de planejamento de divulgação 

das mensagens, visando a não ultrapassar os limites dos investimentos dos 

anunciantes, sendo responsável por verificar, por meio de seu veículo, mecanismos 

de audiência, preços, área de alcance, circulação etc, de um determinado espaço 
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publicitário; o profissional que trabalha com a mídia. Esses meios de comunicação 

são classificados pelos seus formatos: impressos, eletrônicos, mídias extensivas, new 

media e no media. (NAKAMURA, 2009). 

Esses diversos meios de comunicação são responsáveis por levar as 

informações a respeito de produtos e serviços a serem vendidos ao maior número de 

consumidores possíveis. Dessa forma,  

 
 

A mídia é o canal que a propaganda utiliza para encaminhar a mensagem 
publicitária ao mercado-alvo. O conceito de mídia, todavia, é o mais amplo: a 
mídia, como função da propaganda, é o estudo, análise e interpretação dos 
veículos e veiculação a fim de determinar a otimização da verba tendo em 
vista a meta estabelecida no planejamento da propaganda. (SIMÕES, 1976, 
p. 206). 

 
 

Portanto, é por intermédio do espaço sugerido pela mídia que as informações 

de produtos e serviços chegam ao público consumidor. É por consequência dessa 

realização midiática que as propagandas chegam ao seu destino, na tentativa de 

ganhar mais consumidores. Com isso, a principal função da mídia é planejar uma 

publicidade a qual, dentro do orçamento pago pela empresa, desenvolva um trabalho 

propagandístico que tenha sua veiculação o mais proliferada possível, sem 

comprometer a verba destinada a esse setor.  

A mídia é um dos principais dispositivos de formações discursivas da sociedade 

contemporânea; é por meio dela que se trazem à tona discursos que já foram 

proferidos em outro momento da história, ressignificados no agora, o que possibilita a 

construção de outros discursos que passam a nos constituir como sujeitos. Esses 

discursos reutilizados pela mídia proporcionam ao leitor a criação de mecanismos que 

lhes possibilite entender quais relações de construção dos efeitos simbólicos foram 

evidenciadas pelos sujeitos em um determinado discurso. (GREGOLIN, 2007). 

 Segundo Charaudeau (2013, p. 17), “[...] o simbólico, essa máquina de fazer 

viver as comunidades sociais, que manifesta a maneira como os indivíduos, seres 

coletivos, regulam o sentido social ao construir sistemas de valores”. Assim, essa 

máquina de manifestar sistemas de valores é apresentada a partir do simbólico, mas 

não necessariamente vem a revelar o seu verdadeiro sentido. Com isso, as mídias 

utilizam meios que podem mascarar verdades, inconscientemente ou não, na tentativa 

de persuadir os seus interlocutores, como nos mostra o linguista Charaudeau (2013):  
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De um ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de informação 
funcionam segundo uma dupla lógica: uma lógica econômica que faz com 
que todo organismo de informação aja como uma empresa, tendo por 
finalidade fabricar um produto que se define pelo lugar que ocupa no mercado 
de bens de consumo [...]; e uma lógica simbólica que faz com que todo 
organismo de informação tenha por vocação participar da construção da 
opinião pública. (CHARAUDEAU, 2013, p. 21). 

 
 

Podemos, assim, com base nos anúncios publicitários apresentados pela 

mídia, sejam eles verbais ou não verbais, identificar vários sentidos que permeiam 

esses discursos, se nos detivermos a interpretá-los. Pensando em como se constroem 

efeitos de sentido, também observaremos como a publicidade da Duloren passa a 

inseri-los dentro desse campo midiático, levando em consideração a organização e os 

lugares ocupados pelas mulheres dentro dessa publicidade 

O comportamento como consumidor de um determinado produto e/ou serviço 

é uma forma que a indústria cultural encontrou de manipular o público-alvo, ao vender 

um bem que não é material, pois o que se busca é a consagração de um desejo 

mágico de se tornar algo ou alguém que a mídia moldou como uma forma ideal de 

vida, que pode e deve ser seguido. Dessa forma, Adorno (2006) nos diz que: 

 
 
A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que 
está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, emitida 
pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinidamente: maldosamente, 
a promessa a que afinal se reduz o espetáculo significa que jamais 
chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve se contentar com a leitura 
do cardápio. Ao desejo, excitado por nomes e imagens cheios de brilho, o 
que enfim se serve é o simples encômio do quotidiano cinzento ao qual ele 
queria escapar. (ADORNO, 2006, p.115). 

  
 

Assim, a mídia trabalha em função de uma indústria de consumo que tenta 

assumir seu papel ao tentar propagar entre seus consumidores um bem-estar que a 

publicidade procura oferecer, por meio da promessa encenada de um desejo de sentir-

se membro de uma comunidade que utiliza os mesmos padrões de vida expressos 

pela mídia.  

A criatividade é um feito realizado pela junção de três pressupostos básicos. 

São eles: o primeiro é localizar um problema real e específico e querer resolvê-lo; o 

segundo é entender que a criatividade é a solução desse problema, e ter uma boa 

ideia pode ser a sua solução; e o terceiro é entender que um determinado problema 

pode ser solucionado com criatividade por meio da persuasão humana sobre um 

público consumidor de um determinado produto ou serviço. (BARRETO, 2004). 
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   Assim, o que move a publicidade não é só a busca imediata da venda de um 

produto, mesmo que essa seja sua intenção fundamental; também está ligado por 

uma relação de confiança existente entre o que se diz do produto (sua publicidade) e 

o seu consumidor final. Com isso, é dever da publicidade levar o máximo de 

informações possíveis sobre o produto ao seu provável consumidor, fazendo com que 

o leitor se sinta seguro com o produto que está adquirindo. Para tanto, Sant’anna et 

al (2009), sobre a função da publicidade, coloca que 

 
 

O propósito da publicidade é, de modo simplista e em última instância, 
conseguir a consideração de compra por parte do consumidor. Mas a 
publicidade não pode ser medida somente com relação a vendas. Seu 
propósito também é de conhecimento, dando maior identidade ao produto e 
à empresa; torna os benefícios e vantagens do produto conhecidos; e 
aumenta a convicção racional ou emocional do consumidor em relação ao 
produto.  (SANT’ANNA et al., 2009, p. 115-116). 
 

 

Para desenvolver a identidade de um produto, a publicidade precisa conseguir 

colocar diante de seu consumidor um artigo que simbolize sua marca e consiga torná-

lo conhecido a partir dos benefícios que ele por si só representa. Assim, a marca vira 

nome e passa a ser reconhecida por todos em uma comunidade. A mídia tem papel 

fundamental no entendimento da marca como o próprio produto. Assim, ela faz com 

que nós, leitores, tenhamos uma intimidade com o que está sendo mostrado e 

passemos a colocá-lo em nossas vidas, como artigo fundamental não só pelo que ele 

proporciona, mas também pelo o que ele é. 

Para a criação da mensagem publicitária, os termos linguísticos escolhidos se 

manifestam com base em três atos fundamentais que, de acordo com Péniou (1974 

apud Carvalho, N., 2010, p. 40), são reconhecidos por desempenhar funções nos 

produtos que estão sendo vendidos. São eles: 

 
1) Nomear – é preciso conferir uma identidade ao produto ou serviço por meio 

de um nome; 

2) Qualificar – estabelecer uma personalidade ao produto e/ou serviço 

utilizando-se de atributos; 

3) Exaltar – garantir a promoção desse produto e/ou serviço por meio da 

celebração do seu nome e dos seus atributos. 
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 Desse modo, para anunciar um produto novo ao mercado de consumo, é 

preciso fazer escolhas a respeito da maneira que será feito o seu lançamento, escolha 

essa primordial para torná-lo um produto vendável. É preciso dar um nome ao produto 

para que seja diferenciado dos demais em seu segmento; qualificá-lo, atribuindo-lhe 

adjetivos, diferenciando-o desses outros artigos, além de exaltá-lo, de forma a 

apresentar as características que o distinga dos demais devido as suas qualidades.    

 Para criação do texto publicitário, a maioria das agências trabalha com a 

parceria entre diretor de arte e redator. Eles, juntos, lançam ideias e depois 

aperfeiçoam de acordo com os interesses da empresa que está lançando o produto. 

Para essa elaboração acontecer, é preciso que a dupla apresente o que Carrascoza 

(2008) chama de brainstorming e,  

 
 
Para isso, é vital que tenham vasto background cultural e estejam 
empenhados constantemente na ampliação desse background, buscando no 
próprio estoque de signos de sua comunidade a matéria-prima para chegar à 
solução mais adequada ao problema de comunicação do anunciante. A rotina 
dos criativos exige, pois, que aperfeiçoem a habilidade de combinar os 
variados discursos por meio do jogo intertextual. (CARRASCOZA, 2008, p. 
23, grifo do autor). 
 
 

 Entendamos por background a carga de conhecimento que os sujeitos, 

principalmente aqueles que trabalham na área da publicidade, precisam ter para 

conseguir realizar com mais facilidade a construção dos seus anúncios, utilizando, por 

exemplo, combinações entre diferentes textos (intertextualidade) ao dizer algo novo 

com base no que já foi dito anteriormente. É por meio da intertextualidade que os 

criadores de um anúncio publicitário podem se apropriar de um texto conhecido 

nacionalmente, de conhecimento de todos os leitores, bem aceito pela sociedade, 

aproveitando-se disso para conseguir vender sua ideia. 

 A função da publicidade é fazer com que a marca representante de seu produto 

ou serviço passe a ser vista como o próprio produto. Assim, quando categorizamos o 

produto pelo nome da marca, ele passa a carregar a simbologia própria do seu nome. 

O que passamos a ver não são as qualidades do produto como composição, mas o 

que ele passa a significar como nome/marca, positiva ou negativamente. Desse modo, 

N. Carvalho (2010) nos mostra que  

 
 

A marca torna-se um instrumento de categorização do real, um seletor – a 
sua maneira, ela categoriza o mundo. Além disso, constrói a passagem do 
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realismo da matéria (nome comum) ao simbolismo (nome próprio), uma vez 
que o vocabulário que designa originalmente uma marca torna-se, para o 
público, o nome do próprio objeto. Em geral, isso ocorre a partir do sucesso 
da marca lançada primeiro no mercado. (CARVALHO, N., 2010, p. 37). 
 
 

 Por essa categorização do real, entendemos que é a partir dos nomes que 

damos as coisas e o significado que compreendemos a respeito delas, que 

conseguimos conceituar e categorizar, determinar o que é bom e o que não é; por 

exemplo, as marcas agem como símbolos que passamos a categorizar dentre outras 

marcas. Quando um objeto qualquer passa a receber o nome como marca daquele 

segmento, ele está ocupando um lugar de prestígio dentre outras marcas. Isso ocorre 

porque ela passa a ter um grande sucesso nas vendas, deixando o produto conhecido 

e querido nacionalmente. 

 Assim, percebemos que é na rapidez proporcionada pela mídia que a 

publicidade consegue alcançar o maior número de consumidores, promovendo com 

seus anúncios a possibilidade de realizar sonhos por meio da compra de um produto 

de consumo, que tem na publicidade uma forma de se apresentar, persuadindo assim 

seu consumidor. Com isso, a criação publicitária objetiva, por meio do seu 

desempenho, gerar no público consumidor o interesse em adquirir tal produto, 

lembrando que por meio de algumas das funções da linguagem os anúncios 

publicitários conseguem persuadir, convencer esse consumidor e levá-lo a efetuar a 

compra.  
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4 UM OLHAR SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO: SUA HISTÓRIA E SEUS 

CONCEITOS 

 
 
    Em sua concepção, a AD está mais próxima de uma zona de contato entre a 

Linguística e as ciências humanas e sociais do que apenas uma subárea da ciência 

da linguagem. Para Maingueneau, as correntes, como a etnografia da comunicação, 

as correntes pragmáticas, a linguística textual ou as problemáticas elaboradas pelo 

filósofo Michel Foucault na segunda metade da década de 1960, participaram sem 

saber de pesquisas que são configuradas nos dias de hoje como AD. 

(MAINGUENEAU, 2006).  

A AD é um espaço de pesquisa utilizado por vários campos do saber e, 

decorrente disso, não pode ser remetida a um lugar certo de origem. Assim, seu 

surgimento como disciplina não apresenta um fundador exato, no entanto alguns 

pensadores são reconhecidos como seus instituidores. O papel de fundador da AD é 

por muitas vezes atribuído a Erving Goffman, Ludwig Wittengenstein, Michel Foucault 

e Mikhail Bakhtin. Todos esses estudiosos tiveram papéis importantes nesse campo 

do saber, cada um fazendo seu estudo sobre abordagens específicas acerca do 

discurso, pesquisas essas particulares, que não englobavam o vasto campo da AD. 

(MAINGUENEAU, 2015). 

 O termo “análise do discurso” foi utilizado por Zellig S. Harris (1909-1992) na 

publicação de seu “Discourse Analysis”, em 1952. Nesse artigo, denominou como 

“Discurso” as unidades linguísticas que constituem as frases. Analisar um texto seria, 

segundo o autor, uma espécie de decomposição do texto, projetando também uma 

possível relação entre o texto e os fenômenos de ordem social. O estudo de Harris se 

aproximou do estruturalismo literário francês na década de 1960, mas sua referência 

não tem valor fundador para AD, uma vez que seu procedimento de análise estava 

longe das problemáticas do discurso que recusam a oposição entre um interior e um 

exterior dos textos. (MAINGUENEAU, 2015). Ainda nas palavras de Maingueneau 

(2015) sobre o discurso: 

 
 

De maneira mais ampla, a reflexão sobre o discurso se beneficiou de 
contribuições provenientes da filosofia e da linguística. Ao longo do século 
XX, a filosofia se preocupou com a questão da linguagem. Falou-se de um 
linguistic turn, de uma “virada linguística”, baseada na ideia, defendida por L. 
Wittgenstein, de que o trabalho conceitual da filosofia supõe uma análise 
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prévia da linguagem; os trabalhos de J. Austin sobre os “atos de fala” se 
inscrevem nessa perspectiva. (MAINGUENEAU, 2015, p.17, grifo do autor). 
 
 

A ideia defendida por Wittgenstein tem a designação4 como a principal, e até 

mesmo a única função da linguagem. Supor uma análise prévia da linguagem 

designativa seria como uma palavra passar a fazer sentido ao ser pronunciada e, da 

mesma maneira, significar; assim também como os atos de fala, que vão do sentido 

ao uso dessas palavras. Segundo Oliveira (2001, p.154), “Austin situa a linguagem 

humana no seio do processo comunicativo”; é por meio desses atos que se realiza no 

interlocutor uma ação a qual corresponde ao sentido que lhe fora atribuído. Austin, 

para entender a dimensão que um mesmo ato podia alcançar em termos de 

significação, tentava analisar suas diferentes significações. 

É na década de 1960, na França, que os estudos sobre análise do discurso 

começam a ganhar espaço, com o advento de uma nova disciplina, a linguística 

textual, que começa a fornecer instrumentos valiosos para os analistas do discurso, 

ajudando-os na apreensão da estruturação dos textos. (MAINGUENEAU, 2015). 

Entretanto, no ano 1969, a revista Langages dedica um número especial a um 

campo novo chamado “a análise do discurso”, que teve seus diversos estudos 

divulgados e, consequentemente, reconhecidos como uma nova proposta de 

metodologia de ensino e pesquisa acerca do discurso. Também nesse ano, M. 

Pêcheux e M. Foucault publicam seus estudos, trazendo suas reflexões para o campo 

do discurso. O livro Discourse Analysis é lançado sob a responsabilidade do linguista 

Jean Dubois, ampliando nesse trabalho a análise das relações existentes entre língua 

e sociedade. Ainda sobre a AD, Maingueneau (2015) nos diz que: 

 
 

Em sua perspectiva, a análise do discurso aparece como uma disciplina na 
qual, primeiro, se estudam textos de todos os gêneros (o que rompe com as 
práticas mais restritivas das faculdades de letras, voltadas para corpora 
prestigiosos, particularmente os literários); segundo, com o auxílio de 
ferramentas tomadas de empréstimo à linguística; terceiro, com o objetivo de 
melhorar nossa compreensão das relações entre os textos e as situações 
sócio-históricas nas quais eles são produzidos. (DUBOIS, 1962 apud 
MAINGUENEAU, 2015, p.18-19). 
 
 

                                                           
4 Teoria designativa da linguagem que assumiu duas formas: uma que afirma que as palavras designam 

simplesmente as coisas singulares, e outra que diz que a palavra pode designar muitas coisas, porque 
não representam apenas coisas, mas a essência comum a muitas coisas. (OLIVEIRA, 2001, p.120). 
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Dessarte, a AD rompe com um tipo de análise limitada, praticada pelas 

faculdades da época, e se propõe a trabalhar com todo e qualquer gênero discursivo 

que circule em uma sociedade. Para isso, faz uso de mecanismos de análises, feitas 

sob as estruturas sintáticas da frase, sem deixar de estabelecer as possíveis relações 

existentes entre a estrutura textual e o contexto sócio-histórico do qual foi originado 

determinado discurso. 

 

4.1 A ANÁLISE DO DISCURSO E SUAS FRONTEIRAS: ORIGEM E 

CONSOLIDAÇÃO 

 
 

 A AD surge na França, na década de 1960, e para entender as condições de 

produção que fizeram dela uma disciplina autônoma é necessário compreender a 

ligação existente entre importantes pesquisadores da época, como Jean Dubois e 

Michel Pêcheux. Apesar de desenvolverem trabalhos em campos distintos – na área 

da Linguística e da Filosofia, respectivamente – encontram-se em um mesmo espaço 

histórico – do marxismo e da política – na partilha de convicções sobre a luta de 

classes e os movimentos sociais da época. (MUSSALIM, 2006).  

A AD pertence a uma área de estudo na qual a linguagem faz sentido a partir 

da interação dos sujeitos inseridos em um mesmo espaço histórico-social, sem 

desconsiderar, no entanto, a necessidade da materialização dos discursos em uma 

estrutura linguística, que sirva como base aos diferentes discursos, para a existência 

dessas relações. Segundo Mussalim (2006), sobre o materialismo histórico: 

 
 

O objeto real (tanto no domínio das ciências da natureza como no da história) 
existe independentemente do fato de que ele seja conhecido ou não, isto é, 
independentemente da produção ou não produção do objeto do 
conhecimento que lhe corresponde. (MUSSALIM, 2006, p. 103). 
 
 

Dessa forma, a existência do real é dada a partir de um mecanismo ideológico 

que domina os sentidos da palavra em um momento da história, no qual os sujeitos, 

ao fazerem uso da língua, veem a palavra como uma verdade, expressa pelas 

relações estabelecidas entre as classes sociais as quais eles pertencem.  

Antes de ser reconhecida como disciplina autônoma, a AD teve no interior de 

sua formulação teórica, um constante processo de maturação quanto aos seus 
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conceitos, observáveis e reformulados pelo próprio Pêcheux. Deste modo, a AD é 

marcada por três épocas que a configuram, assim chamadas: AD1, AD2 e AD3.  

 A primeira época, denominada como AD1, tinha o discurso como uma 

maquinaria, ou seja, o discurso era homogêneo e fechado, cada campo discursivo era 

autodeterminante, sendo o sujeito assujeitado a um discurso pronto e acabado. A AD 

nesse momento se deteve a analisar apenas sequências linguísticas, havendo assim 

apenas a análise de conteúdo expresso sintaticamente dentro do discurso. Como os 

discursos da época apresentavam uma carga de sentido de poucas possibilidades, 

estes não eram analisados por outro sujeito que não pertencesse ao seu próprio lugar 

de origem. Com isso, a homogeneidade do texto era fruto de uma posição social, onde 

o sujeito enunciador encontrava-se no interior desse lugar onde a ideologia era menos 

conflitante. (MUSSALIM, 2006) 

  Na AD1, as condições de produção eram estáveis e homogêneas e as análises 

eram postas de acordo com a instituição a qual o sujeito enunciador do discurso se 

filiava. Dessa forma, Fernandes (2007) nos aponta que: 

 
 

O trabalho de análise, segundo essa proposta, focalizava cada sequência 
linguística como um pré-requisito para a análise do corpus. As sequências 
linguísticas eram consideradas neutras. Imputava também uma neutralidade 
à sintaxe, o que equivale a dizer que não se interrogava quem ou onde. Assim 
posto, considerando que as máquinas discursivas constituíam unidades 
justapostas, tem-se um procedimento com começo e fim predeterminados. 
(FERNANDES, 2007, p.87) 
 
 

Deste modo, funcionavam as categorias de análises nessa época, uma 

maquinaria discursiva, que concebia os sentidos do texto de acordo com ideologias 

pertencentes ao seu próprio campo discursivo. Portanto, as instâncias de produção 

dos discursos eram significadas a partir de ideologias referentes a cada campo 

discursivo. 

 Na segunda época, denominada AD2, a noção de Formação Discursiva é 

tomada de empréstimo por Pêcheux (1990) do filósofo Michel Foucault (2014). Nesse 

momento, o discurso começa a perder a noção de maquinaria discursiva, e passa a 

ser analisado pela noção de formação discursiva. No entanto, essas formações 

discursivas ainda não eram interdependentes e conflituosas nessa segunda fase, 

mas, eram capazes de determinar no interior do discurso o que pode ou não ser dito. 

Para Mussalim (2006, p. 119), “uma formação discursiva é marcada por regularidades, 
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ou seja, por ‘regras de formação’, concebidas como mecanismos de controle que 

determinam o interno e o externo de uma FD”. 

 A noção de formação discursiva é caracterizada por questões ideológicas e 

culturais entre os sujeitos, que passa a tomar significado a partir das escolhas de 

determinado enunciado que justificam as formações ideológicas de cada um. Uma 

formação discursiva, portanto, mostra o lugar de origem do sujeito pelo discurso e se 

mistura a outras formações discursivas, ressignificando em uma relação de 

interdiscurso, e não apenas ao significado linguístico. (PÊCHEUX, 1990 apud 

FERNANDES, 2007) 

É nessa fase também que a AD começa a levar em consideração o 

interdiscurso como elemento constituinte de outros discursos já existentes, mas o 

sujeito ainda permanece assujeitado, preso ao discurso em questão. O interdiscurso, 

nessa segunda fase, para Fernandes (2007, p.88) “designa o exterior de uma 

formação discursiva, porém, a noção de sujeito discursivo permanece como efeito de 

assujeitamento à formação discursiva com a qual ele se identifica”. Assim, as 

formações discursivas começam a estabelecer uma relação de sentido em torno do 

lugar onde emana uma ideologia que até então é fechada dentro de cada instituição 

que concebe o discurso.  

É apenas na terceira época AD3 que a noção de maquinaria é totalmente 

desconstruída. O discurso passa a ser visto como heterogêneo e permeado por outros 

discursos explícitos e/ou implícitos textualmente. O discurso enquanto texto 

(elementos sintáticos) passa a ser analisado não só enquanto conteúdo, mas como 

uma carga de representação intertextual que permeia o texto de outros discursos, 

tendo o sujeito como elemento subjetivo à língua, ou seja, o sujeito nessa época 

apresenta uma heterogeneidade discursiva. Aqui, os sentidos exteriores ao texto 

tomam significado, uma vez que o sujeito pode vir apresentar diferentes discursos, 

oriundos de diferentes formações discursivas. 

Para Fernandes (2007, p. 88), “uma formação discursiva constitui-se de outras 

formações discursivas, de elementos que vêm de seu exterior, ao que Pêcheux 

denominou de pré-construído”. A denominação de Pêcheux (1990) se dá por 

constatarmos o pré-construído equivalendo aos discursos que já significaram em 

algum momento da história e passam a ser reutilizados inúmeras vezes, trazendo um 
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novo dizer, exterior ao enunciado, assumindo um novo significado a partir de algo que 

já significou diferentemente em outro momento histórico-cultural.  

É nessa terceira fase que a AD passa a pensar o sujeito como responsável por 

ressignificar questões sobre o saber de si e as relações de poder. O funcionamento 

do discurso envolve esses elementos que se articulam entre o dito e o não dito. Trata-

se de um movimento intra e interdiscursivo na construção dos sentidos, o que implica 

num movimento analítico de identificar elementos implícitos ao texto, subjetivados 

pelas relações de poder\saber.  

O discurso nessa fase se liberta totalmente da noção de maquinaria adotada 

por Pêcheux (1990). O sujeito, que antes era preso no discurso, assujeitado sintático 

e semanticamente ao enunciado e historicamente fixado, passa a ser analisado como 

elemento fundamental na elaboração dos discursos, com capacidade de trazer para 

um determinado discurso, outros discursos já significados em outro momento da 

história, a se ressignificar a partir das formações discursivas que o sujeito acumula ao 

longo da vida relacionada à história, à cultura e à ideologia. 

 Desse modo, configura-se a AD como um mecanismo de estudo da linguagem, 

o qual constrói sentidos entre os sujeitos que o utilizam, por meio de outros sentidos 

que não deixam de existir como elementos constituintes no interior dos enunciados e 

passam a significar também, a partir de elementos exteriores ao enunciado – como a 

ideologia, a cultura e a história – que fazem o ir e vir dos discursos, ou seja, 

possibilitam que aqueles utilizados anteriormente se ressignifiquem no tempo 

presente. 

Considerando as fases da AD, cada uma em suas especificidades, 

constituíram-se por meio de uma evolução no pensar de uma disciplina que se propõe 

a analisar diferentes discursos. Cada fase contribuiu à sua maneira aos estudos sobre 

o discurso que temos hoje. Essas três fases foram de muita importância à 

consolidação da disciplina na concepção que teve Michel Pêcheux como fundador.  

Mas, para o pensamento de Maingueneau, a AD também foi concebida por outros 

fatores. 

Dessa forma, Maingueneau (2006) distingue três maneiras de praticar a AD na 

atualidade, interessando-o analisar apenas as práticas voltadas ao terceiro e último 

modo:   
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A primeira consiste em utilizar a AD para perguntar de maneira indireta 
questões filosóficas; nesse caso, a dimensão da análise empírica de discurso 
é secundária. A segunda consiste em ver na AD um conjunto de ‘‘métodos 
qualitativos’’ à disposição das ciências humanas e sociais; a AD não passa 
então de uma espécie de caixa de ferramentas que permite construir 
interpretações em outras disciplinas. A terceira maneira consiste em ver na 
AD um espaço de pleno direito dentro das ciências humanas e sociais, um 
conjunto de abordagens que pretende elaborar os conceitos e os métodos 
fundados sobre as propriedades empíricas das atividades discursivas. 
(MAINGUENEAU, 2006, p. 2, grifo do autor). 
 
 

 Portanto, a maneira que o linguista concebe as práticas da AD não se limita ao 

entendimento dessa disciplina como ferramenta de interpretação de discursos, pois 

pode ser utilizada também por outras disciplinas, como acontece na concepção dada 

pela fundação da AD de base pêcheutiana. Além disso, o autor observa dentro dessa 

“caixa de ferramentas” um espaço de direito, que se constitui a partir do conjunto de 

abordagens capazes de elaborar conceitos e métodos em uma ciência que existe por 

meio de atividades discursivas entre os sujeitos. Assim, explanaremos, no próximo 

tópico, a noção de discurso, objeto de análise da AD como disciplina.  

 

 4.2 A NOÇÃO DE DISCURSO: UMA PRÁTICA SOCIAL 

 
 

Quando falamos de discurso, o primeiro pensamento que nos ocorre é sobre 

os discursos políticos, por ser algo mais conhecido pela sociedade, que se denomina 

pelo ato de discursar, praticado pelos sujeitos da política em eventos destinados às 

eleições. Mas o que a AD como disciplina nos mostra é que qualquer situação 

comunicacional em que haja um enunciador e um coenunciador interagindo a partir 

da linguagem, será denominada discurso. 

Para Maingueneau (2008a, p. 51), “discurso é constantemente ambíguo, pois 

pode designar tanto o sistema que permite produzir um conjunto de textos, quanto o 

próprio conjunto de textos produzidos”. Dessa forma, temos os discursos como 

sistemas (discurso político, discurso religioso etc.) e também aqueles constituídos a 

partir desses, que estão presentes dentro de cada prática discursiva. Assim, ainda 

sobre entender o discurso como sistema para desenvolver a linguagem, Maingueneau 

(2008a) nos diz que: 

 

 
A noção de “discurso” é muito utilizada por ser o sintoma de uma modificação 
em nossa maneira de conceber a linguagem. Em grande parte, essa 
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modificação resulta da influência de diversas correntes das ciências humanas 
reunidas frequentemente sob a etiqueta da pragmática. Mais que uma 
doutrina, a pragmática constitui, com efeito, uma certa maneira de apreender 
a comunicação verbal. (MAINGUENEAU, 2008a, p.52, grifo do autor). 
 
 

Então, é pelo funcionamento da linguagem que se constituíram os diversos 

discursos em circulação em nossa sociedade. Nessa perspectiva, em que essa 

efetividade é o aspecto principal à compreensão da comunicação verbal, podemos 

colocar o sentido dos discursos construídos entre os sujeitos em um mesmo campo 

discursivo. A esse respeito, Maingueneau (2008b) ainda nos revela que: 

 
 

O discurso não é nem um sistema de “ideias”, nem uma totalidade 
estratificada que poderíamos decompor mecanicamente, nem uma dispersão 
de ruínas passível de levantamentos topográficos, mas um sistema de regras 
que define a especificidade de uma enunciação. (MAINGUENEAU, 2008b, 
p.19, grifo do autor). 

 
 

O discurso não é algo pronto e acabado, objeto existente fora da conjuntura 

histórica-social. Também não apresenta, em sua totalidade, uma significação que 

poderíamos identificar sobrepondo uma a uma para assim reconhecer seus diferentes 

significados, como um garimpar de enunciados já proferidos. O que se têm são 

enunciados que se unem discursivamente sob uma ótica que adota regras segundo o 

campo discursivo em que estão inseridos. 

Dessa forma, o discurso acontece segundo oito categorias de composição, que 

o fazem significar como tal. Esses conceitos foram ancorados nas ciências da 

linguagem, interagindo com outras vertentes teóricas como: a filosofia da linguagem 

(Wittgeinstein); a teoria dos atos de fala (Austin e Searle); a concepção inferencial do 

sentido (Grice); o interacionismo simbólico (Mead); o dialogismo (Bakhtin); a 

arqueologia e a teoria do poder (Foucault) entre outras que pesquisavam a ideia de 

discurso como algo aberto e difuso. (MAINGUENEAU, 2015). 

Assim, discurso para Maingueneau (2015, p. 25-29) é:  

 

i) Uma organização além da frase; ele não está apenas no grupo de 

enunciados que constroem os discursos enquanto estrutura sintática da 

frase. Assim, seu significado extrapola os limites do texto e significa de 

acordo com outros elementos históricos e sociais que envolvem o 

discurso em questão; 
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ii) Uma forma de ação; considera-se que a linguagem é uma forma de ação 

sobre o outro, os enunciados se constituem de atos de fala (sugerir, 

afirmar, perguntar...) que visam modificar situações do cotidiano; 

iii) Interativo; constituído por uma interatividade que envolve dois ou mais 

parceiros, aqui, qualquer enunciação mesmo produzida na ausência de 

seu destinatário se dá em uma interatividade constitutiva; 

iv) Contextualizado; ele só acontece dentro de um contexto com indícios 

que permitem representar a incompletude que as palavras têm a partir 

da utilização de termos (eu, tu, ontem etc.) que ligados dentro do texto 

nos dão a completude que o texto precisa ter para significar; 

v) Assumido por um sujeito; ele (sujeito) não é visto como a “origem” da 

fala, pois essa pertence ao dispositivo de comunicação de onde fala 

esse sujeito. Mas, o sujeito é colocado como fonte de referência pessoal, 

temporal e espacial, indicando uma atitude por ele adotada em relação 

ao seu destinatário; 

vi) Regido por normas; cada ato de linguagem implica normas particulares. 

Ao enunciar, o locutor precisa ter em mente que seu interlocutor terá 

condições de entender tal enunciado, de maneira que haja uma troca 

verbal; 

vii) Assumido no bojo de um interdiscurso; para interpretar um enunciado, é 

necessário relacioná-lo de forma consciente ou não a vários outros tipos 

de enunciados sobre os quais ele se apoia. Com isso, o interdiscurso 

assume um discurso que já foi dito antes. 

viii) Constrói socialmente o sentido; por ser construído e reconstruído no 

interior das práticas sociais, seu sentido atua como obra de indivíduos 

inseridos em formas sociais de diversos níveis. Os sentidos que são 

encontrados a partir de um mesmo enunciado vão ser revelados de 

acordo com os lugares sociais onde foram construídos. 

 

É a partir da junção de todos esses elementos que os discursos se constituem, 

exercem uma ação sobre o outro, promovem a interação entre enunciador e 

coenunciador, acontecem dentro de um contexto, são assumidos por um sujeito 

(lugar), seguem normas particulares – que fazem o discurso inteligível aos seus 



51 
 

 
 

coenunciadores –, dão-se por uma relação interdiscursiva, a partir da retomada de 

discursos estabelecidos por um mesmo gênero discursivo, e constroem seus sentidos 

no interior de práticas sociais. 

É preciso também levar em consideração que todo e qualquer discurso é regido 

por leis, o que Maingueneau (2008a, p.31, grifo do autor) coloca como “respeitar certas 

‘regras do jogo’”. Dessa maneira, o enunciador precisa, diante do seu coenunciador, 

enunciar seguindo certas regras, o que possibilitará a comunicação entre ambos. A 

seriedade com a qual se profere o enunciado é uma das condições necessárias para 

que haja uma interpretação correta do que se enuncia. Essas regras não são 

obrigatórias, mas seguem um padrão de conhecimento mútuo entre os 

coenunciadores.  

Essas leis permitem o uso de conteúdos implícitos que seguem o princípio de 

cooperação. Como as leis do discurso precisam ser respeitadas, o autor de um 

determinado enunciado, ao saber que o seu leitor precisa ter em mente alguns 

conhecimentos acerca do seu discurso, leva-o a inferir um sentido que não está 

explícito no texto, respeitando de tal modo suas leis discursivas de maneira indireta. 

(PAUL GRICE, 1979 apud MAINGUENEAU, 2008a). 

 As principais leis do discurso são, segundo Maingueneau (2008a, grifo do 

autor):  

 

1) A lei da pertinência; fornece informações que podem vir a modificar uma 

situação, o leitor vê no enunciado algo que lhe diz respeito, repassando 

uma mensagem que o faça modificar uma determinada situação. 

2) A lei da sinceridade; diz respeito à relação do enunciador com o ato de 

fala que realiza (prometer, afirmar, ordenar etc.) deve-se garantir a 

verdade do que está sendo dito. A lei da sinceridade só é respeitada se 

o enunciador enunciar um desejo que queira ver realizado. 

3) A lei da informatividade; incide sobre o conteúdo do que está sendo dito, 

os enunciados devem ser pronunciados fornecendo informações novas 

aos seus destinatários. Quando um enunciado não apresenta nada de 

novo, é preciso que o destinatário infira que uma nova informação está 

sendo dita. 
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4) A lei da exaustividade; estipula que o enunciador deve dar a informação 

máxima. Não é uma repetição de informação como na lei da 

informatividade. Mas deve-se fornecer todas as informações práticas e 

importantes sobre o determinado assunto. 

5) As leis da modalidade; prescreve a clareza e a economia dos 

enunciados. Essas escolhas dependem muito do gênero de discurso 

que se utiliza. A pronúncia, a escolha das palavras e a maneira de 

formular um enunciado mais direto, acontecem de acordo com o gênero 

escolhido, e a razão de clareza será dada de acordo com a 

complexidade de cada um. 

 

Ainda segundo o autor, em todo e qualquer tipo de comunicação, utilizamos 

também a preservação das faces, que pode ser positiva ou negativa. Com isso, ao 

considerar que todo indivíduo possui duas faces, a face negativa corresponde ao 

“território” de cada um (seu corpo, pensamento etc.) e a face positiva corresponde à 

“fachada” social, a nossa própria imagem que tentamos apresentar aos outros. 

Pensando nisso, em uma comunicação verbal, podemos presumir que existam quatro 

faces envolvidas, levando em consideração a presença mínima de dois interlocutores. 

(MAINGUENEAU, 2008a). 

Finalizada nossa explanação acerca do discurso, mostraremos, no próximo 

tópico, como os gêneros do discurso se constituem em nossa sociedade. 

 
4.3 GÊNEROS DO DISCURSO: SEUS PAPÉIS NA SOCIEDADE 
 
 

Tendo em vista que os estudos sobre os gêneros do discurso são constituídos 

por grandes pesquisas e estudiosos como Mikhail Bakhtin entre outros, queremos 

deixar claro que, para essa pesquisa, nos debruçaremos sobre o conceito de gênero 

desenvolvido por Maingueneau (2015). 

Nas atividades do dia a dia, os gêneros de discurso são utilizados como meios 

de comunicação que auxiliam os coenunciadores em suas competências 

enunciativas, sejam elas quais forem. Mas os sentidos dos gêneros só se tornam 

evidenciados quando são ligados aos tipos de discurso que definem suas práticas, 

presentes em um mesmo domínio de atividade. Para Maingueneau (2015, p. 66), 
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“Tipos e gêneros de discurso estão, assim, tomados por uma relação de 

reciprocidade: todo tipo é uma rede de gêneros; todo gênero se reporta a um tipo.”  

Desse modo, entendemos o gênero de discurso como parte pertencente ao tipo 

de discurso do qual fazemos uso; no entanto, ao passar dos anos, esse gênero pode 

ser modificado e dar-se a exercer sua função sob uma nova forma de verdade. Isso 

acontece quando um gênero do discurso incide em um novo modo de significar, se 

comparado ao modo como significou em outro momento da história. Dessa maneira, 

temos os discursos: político, religioso, científico, literário etc., respectivamente 

utilizados em gêneros como: comício, missa, palestra, romance etc. O campo dos 

gêneros é bem mais vasto se levarmos em consideração que para cada tipo de 

discurso podemos inferir inúmeros outros gêneros. 

Um mesmo gênero de discurso pode entrar em três modos de agrupamentos, 

ou seja, pertencer a três diferentes instâncias, dentre as quais o pesquisador 

escolherá o que melhor se adequa aos seus objetivos de pesquisa. São eles: a esfera 

de atividade, um mesmo gênero de discurso pode ser submetido a diferentes lugares 

sociais, quem decide a esfera na qual o gênero em questão vai ser situado é o 

pesquisador, baseado nas questões referentes à sua pesquisa; o campo discursivo, 

com a noção de “posicionamento” no qual, dentro de um mesmo espaço, incluímos os 

enunciados que lutam internamente por uma posição de inscrição no gênero, 

submetendo-os a uma lógica de conteúdo interna e heterogênea, que coloca os 

posicionamentos ora em destaque (no centro), ora na parte periférica do campo; os 

lugares de atividade, a produção e o consumo de um gênero do discurso são feitos 

dentro de lugares institucionais. Um gênero tem uma relação de uso que pertence a 

essa instituição. Aqui, outros gêneros escritos, que não fazem parte dessa instituição, 

podem ser aceitos apenas de maneira informal, mas não como parte dos gêneros 

oficiais daquela instituição. (MAINGUENEAU, 2015) 

Assim, a esfera de atividade, o campo discursivo e o lugar de atividade são os 

fatores que determinam a utilização de cada gênero de discurso. Maingueneau (1997) 

complementa: 

 
 
 A cada gênero associam-se momentos e lugares de enunciação específicos 
e um ritual apropriado. O gênero, como toda instituição, constrói o tempo-
espaço de sua legitimação. Estas não são ‘circunstâncias’ exteriores, mas os 
pressupostos que o tornam possível. (MAINGUENEAU, 1997, p. 36, grifo do 
autor). 
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É dentro de uma instituição que os gêneros de discurso se tornam legítimos e 

fundamentais às práticas de suas atividades. Portanto, a especificidade do gênero é 

criada de acordo com as necessidades institucionais por uma questão de uso; e se 

tornou ferramenta necessária ao auxílio e à realização das práticas da instituição. 

Mesmo que por uma questão de evolução do gênero algumas formas de atividade 

venham a se modificar, essa modificação histórica pode não refletir em suas 

etiquetas5; o que acontece é uma nova forma, chamada por Maingueneau (2015) de 

valência, considerada por uma perspectiva interna e outra externa, explicando melhor 

o que acontece com o gênero do discurso ao passar por tal mudança. 

Entendemos por valência interna os modos de comunicação do texto que 

podem ser modificados de acordo com o tempo. Aqui, o texto continua o mesmo, mas 

a maneira de conduzir tal gênero pode apresentar-se de forma diferente. Antes da 

invenção da internet, esses gêneros e suas valências eram mais estabilizados, os 

autores desses gêneros tinham um controle maior sobre a circulação de seus textos. 

Hoje, um mesmo gênero de discurso pode ter sua “etiqueta” vista diferentemente pelos 

seus destinatários como desenvolvimento de suas práticas. (MAINGUENEAU, 2015). 

A internet, a televisão, a revista e tantos outros suportes modificam, no decorrer 

do tempo, as formas como o gênero ali depositado se apresentava. Com isso, sua 

valência genérica interna é constituída por um núcleo, representado pela atividade 

primeira que foi utilizada por ele; as outras formas que surgiram depois são vistas 

como cópias que receberam o nome de avatares. (MAINGUENEAU, 2015). 

Na valência externa, os lugares das atividades adotadas pelos gêneros de 

discurso acontecem segundo uma rede, que desencadeia sequências de gêneros 

dentro de uma mesma esfera de circulação. Essa relação de valência externa dá a 

entender que um gênero pode vir a ser sucedido posteriormente por outro gênero.  

Um gênero que esteja na “moda” em um determinado momento passa a ser 

mencionado por outros gêneros; é o que acontece, por exemplo, com o gênero novela, 

quando inseridos seus resumos de capítulos dentro de um jornal ou revista.  

Ainda sobre gêneros de discurso, Maingueneau (2008a) nos diz que: 

 
 
Os gêneros de discurso pertencem a diversos tipos de discurso associados a 
vastos setores de atividade social. Assim, o “talk show” constitui um gênero 
de discurso no interior do tipo de discurso “televisivo” que, por sua vez, faz 

                                                           
5  Maingueneau (2015, p.70) nomeia por “etiqueta” as nomenclaturas que são dadas aos gêneros 

discursivos (sermão, processo, jornal, etc.). 
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parte de um conjunto mais vasto, o tipo de discurso “midiático”, em que 
figurariam também o tipo de discurso radiofônico e o da imprensa escrita. 
(MAINGUENEAU, 2008a, p. 61-62, grifo do autor). 
 
 

Com isso, um mesmo gênero de discurso pode ser utilizado por diferentes tipos 

de discurso; isso vai depender muito da atividade que será praticada e da necessidade 

de colocar tal gênero dentro de um determinado tipo de discurso. É dessa forma que 

a nossa pesquisa se desenvolve segundo o gênero de discurso propaganda, situado 

dentro do tipo de discurso publicitário, que, por sua vez, encontra-se dentro do tipo de 

discurso midiático. Os tipos de discurso citados para as práticas discursivas do gênero 

propaganda poderiam ainda ser entendidos como ancoragem de outros tipos de 

discurso, mas, por escolhas que dizem respeito às questões de pesquisa deste 

trabalho, situar-nos-emos no tipo de discurso publicitário-midiático. 

 

4.4 O PRIMADO DO INTERDISCURSO: DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES 

DISCURSOS 

 
 
 Pensar a categoria de interdiscurso hoje, poderia ser entendida como uma 

maneira de detalhar cada vez mais minuciosamente toda a composição dos discursos 

que tornados categoria, também se transformaram em uma abordagem teórica e 

empírica. Mas, isso não seria o bastante, uma vez que, para a AD sempre há o que 

dizer sobre interdiscurso, mesmo que hoje o seu conceito seja defendido sob diversos 

nomes ao implicar outro viés específico. Desta forma, o avanço a respeito desses 

estudos já propiciou a distinção entre intertextualidade e interdiscursividade ao 

implicar que existe uma relação que sugere um discurso a um texto, mas não o seu 

inverso; além de evidenciar que todo texto é uma materialidade que faz parte de um 

plano discursivo.  (POSSENTI, 2003). Ainda nas palavras do autor, a noção de 

interdiscurso para Maingueneau seria: 

 
 
Incitar a construir um sistema no qual a definição da rede semântica que 
circunscreve a especificidade de um discurso coincide com a definição das 
redes desse discurso com seu Outro. No nível das condições de possibilidade 
haveria, pois, apenas um espaço de trocas e jamais de uma identidade 
fechada. (MAINGUENEAU, 1984 apud POSSENTI, 2003, p. 264, grifo do 
autor). 
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 Portanto, pensar a questão do interdiscurso é, para Maingueneau, entender 

que os discursos os quais utilizamos hoje já fizeram parte da mesma formação 

discursiva compartilhada por nós no agora. E, ao buscarmos esse discurso “Outro”, 

estamos fazendo uma troca dentro de um mesmo espaço discursivo, compartilhado 

em uma rede discursiva que permite a um discurso semelhança de sentidos, o que 

provém de uma mesma identidade que se transforma de acordo com a história. 

 Dessa maneira, para entender o interdiscurso como um discurso que se 

constitui de outro utilizado em diferente momento da história, é preciso antes conceber 

uma heterogeneidade discursiva que se apresenta sob duas formas: a 

heterogeneidade mostrada, que diz respeito ao nível sintático da frase ou enunciado; 

e a heterogeneidade constitutiva, que não está presente no texto, mas implica em um 

sentido que lhe é atribuído de acordo com significados que lhe foram dados ao 

decorrer de sua história. (MAINGUENEAU, 2008b). 

 Na proposta formulada por Maingueneau (2008b), para se referir ao 

interdiscurso, prefere substituí-lo por uma trilogia composta por universo discursivo, 

campo discursivo e espaço discursivo. Dessa maneira, o autor apresenta a primeira 

parte: 

 
 

Chamaremos de ‘universo discursivo’ o conjunto de formações discursivas de 
todos os tipos que interagem numa conjuntura dada. Esse universo discursivo 
representa necessariamente um conjunto finito, mesmo que ele não possa 
ser apreendido em sua globalidade. (MAINGUENEAU, 2008b, p. 33, grifo do 
autor). 
 
 

 Desse modo, o universo discursivo comporta todas as formações discursivas 

existentes nas diferentes sociedades, e por serem universais representam um número 

finito dessas formações discursivas, embora não possamos alcançar sua totalidade. 

A sua globalidade permitirá a construção de um domínio discursivo menor, 

denominado por Maingueneau (2008b) por campos discursivo, 

 
 
Um conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, 
delimitam-se reciprocamente em uma região determinada do universo 
discursivo. ‘Concorrência’ deve ser entendida da maneira mais ampla; ela 
inclui tanto o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente etc.... 
entre discursos que possuem a mesma função social e divergem sobre o 
modelo pelo qual ela deve ser preenchida. (MAINGUENEAU, 2008b, p. 34, 
grifo do autor). 
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 É no campo discursivo, seja ele político, religioso, econômico entre outros, que 

as formações discursivas presentes podem se confrontar, entrar em atrito ou 

estabelecer parcerias no interior das formações discursivas de cada um deles, nos 

quais são construídos os discursos. É do interior de um campo discursivo que um 

determinado discurso pode, ou não, estabelecer relações com outras construções que 

já existiam em outras formações discursivas. Não sendo possível determinar relações 

entre formações discursivas em um mesmo campo, cria-se um isolamento discursivo 

determinado como espaços discursivos, caracterizados por Maingueneau (2008b) 

como:  

 
 

Subconjuntos de formações discursivas que o analista, diante de seu 
propósito, julga relevante pôr em relação. Tais restrições são resultados 
diretos de hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e um saber 
histórico, que serão em seguida confirmados ou infirmados quando a 
pesquisa progredir. (MAINGUENEAU, 2008b, p. 35). 
 

 

A categoria de interdiscurso colocada por Charaudeau & Maingueneau (2014) 

é a relação interdiscursiva que é dada entre um discurso e outro, e pode apresentar-

se por dois sentidos: um sentido restrito, sob a forma de um espaço discursivo, certo 

número de discursos que pertencem a um mesmo campo (religioso, político, midiático 

etc.); e outro de caráter mais amplo, que aplaca os sentidos mais vastos, e diz respeito 

as unidades discursivas mais variáveis, utilizadas em um mesmo gênero no passado 

e trazidas para a contemporaneidade como pertencente a outro gênero. Ainda sobre 

o interdiscurso, Maingueneau (1997) coloca que: 

 
 

Afirmar o primado do interdiscurso sobre o discurso constitui uma tomada de 
posição cujas implicações, finalmente, permanecem muito pouco 
especificadas. A priori, pode haver várias formas de privilegiar o interdiscurso 
e não se deve esperar que todas as abordagens sejam semelhantes. Se elas 
convergem, é essencialmente pelo fato de que se opõem a uma certa 
concepção de discurso que prevalecia na AD anterior. (MAINGUENEAU, 
1997, p. 111-112, grifo do autor). 
 
 

 O privilégio que se tem sobre as escolhas interdiscursivas está relacionado com 

a formação discursiva do sujeito que analisa tais discursos; suas escolhas implicam 

nos sentidos dos discursos que lhes são remetidos pelos atravessamentos 

discursivos, semelhantes ou não, dependendo da formação do analista e sua visão 

sobre a cena enunciativa, categoria que veremos adiante. 
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Definir um interdiscurso, buscar em outro momento histórico o ponto de origem 

de um determinado discurso seria impossível. O que o analista do discurso pode 

observar em suas análises é a relação que se estabelece entre os discursos, de 

acordo com o tempo, observando que eles se constituem de outros discursos 

proferidos anteriormente. Ao que Maingueneau (2000) propõe como definição do 

interdiscurso, sobre a sua origem: 

 
 

O primado do interdiscurso é difícil de definir, por poder ser interpretado de 
várias maneiras. Trata-se de um princípio central da análise do discurso. Isto 
não quer dizer que os analistas precisam comparar textos uns com os outros, 
ao invés de estudá-los isoladamente; quer dizer mais: que a identidade de 
um discurso se constitui e se alimenta através de outros discursos; falar é 
sempre falar com, contra ou por meio de outros discursos, outras vozes. 
Portanto, a relação de um texto consigo mesmo e sua relação com outros, ou 
seja, do ‘intradiscurso’ com o ‘interdiscurso’, não podem ser dissociadas. 
Muitos fenômenos textuais podem ser interpretados à luz do primado do 
interdiscurso: a pressuposição, a negação, as citações, o modo e o tempo, a 
ironia, a paródia, etc. (MAINGUENEAU, 2000, p. 5, grifo do autor). 
 
 

O interdiscurso é uma categoria essencial da AD, pois os analistas a utilizam 

para explicar a relação existente entre os vários discursos que circulam em uma 

sociedade. Esses, quando são materializados textualmente, podem ser estudados 

isoladamente ou em referência a outros textos, o que implica dizer que os discursos 

são constituídos de outros discursos. O interdiscurso, portanto, como a relação que 

um texto tem com ele próprio, está no nível intradiscursivo.  

 

4.5 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO: REFLEXO NOS EFEITOS DE 

SENTIDO 

 
 

Determinar as práticas que condicionam as produções dos discursos existentes 

levam-nos a uma noção de discurso utilizada na AD de corte pêcheutiano: a teoria de 

determinação histórica dos processos semânticos, que tem as condições de produção 

do discurso como decorrentes das forças de relação existente entre os sujeitos e suas 

produções sociais. Dessa maneira, o efeito de sentido revelado pelo discurso é o 

resultado de um conflito existente entre lugares e poderes, decorrente da relação entre 

esses sujeitos ao possuírem o simbólico e o histórico como forma de produzir seus 

dizeres. (FONSECA, 2010). 
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Há uma complexidade ao definir com propriedade as condições de produção a 

que um determinado discurso foi submetido historicamente para apresentar um 

sentido e não outro. O fator que determina as condições de produção dos discursos 

está relacionado às práticas exercidas no interior de uma formação discursiva. É com 

o olhar sobre as condições de produção que podemos enxergar os fatores sociais e o 

contexto em que foram produzidos os discursos em uma determinada época: 

 
 

A noção de condições de produção do discurso substituiu a noção muito 
vaga de “circunstâncias” nas quais um discurso é produzido, para explicitar 
que se trata de estudar nesse contexto o que condiciona o discurso. Trata-
se, portanto, de uma noção que separa o enunciado do ponto de vista da 
pragmática (como uso da língua) do enunciado considerado do ponto de vista 

da análise do discurso. (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2014. p. 114, 

grifo do autor). 
 
 

Anteriormente, utilizava-se a noção de circunstâncias para explicar como se 

dava a origem da produção de um discurso, ao buscar fatores que condicionavam a 

existência de determinado discurso. Por se tratar de um termo muito vago, a noção 

de “circunstâncias” deu seu lugar ao uso da noção de “condições de produção”. Essa, 

por sua vez, separa o enunciado sob o prisma de dois olhares: o da pragmática, com 

o enunciado voltado apenas para utilização da língua; e o do enunciado da análise do 

discurso, o qual leva em consideração os aspectos sócio-históricos aos quais o sujeito 

e a língua são submetidos ao longo dos anos. Esses dois conceitos de enunciado 

podem ser estudados separadamente por outras correntes teóricas, mas mantêm os 

mesmos aspectos de uso e contexto daqueles analisados dentro do quadro da AD.  

Para a AD, as condições de produção estão alicerçadas na expressão marxista 

condições econômicas de produção dada por sua vertente francesa. Os lugares de 

produção dos discursos surgem de acordo com a formação das estruturas sociais e 

da relação entre as classes sociais promovidas pelo materialismo histórico da época. 

Os discursos ditos estáveis possibilitaram a construção dos corpora, união de vários 

textos selecionados pelo analista, para explicar em quais condições de uso foram 

realizados tais discursos. (CHAURAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014). 

Na teoria da comunicação, as condições de produção decorrem da situação de 

comunicação entre os sujeitos e/ou os saberes pré-construídos, que desta maneira 

faz circular o interdiscurso. Dessa forma, as condições de produção são dadas de 

forma situacional ou pela ordem do conteúdo discursivo. É também por meio dos 
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dispositivos de comunicação que os sujeitos são inseridos, tomam seu lugar e passam 

a assumir seu papel e seu comportamento em uma sociedade, levando em 

consideração que essa posição de comunicação deriva de saberes, crenças e valores 

que esses sujeitos adquirem no grupo social ao qual pertencem. (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014). 

Para explicar melhor as condições de produção dos discursos, é preciso 

entender que essas condições se realizam no interior de uma formação discursiva, 

por meio de práticas institucionalizadas que passam a revelar as duas faces do 

discurso, uma social e a outra textual, conforme a definição de Maingueneau (1997): 

 
 

A noção de “prática discursiva” integra, pois, esses dois elementos: por um 
lado a formação discursiva, por outro, o que chamaremos de comunidade 
discursiva, isto é, o grupo ou a organização de grupos no interior dos quais 
são produzidos, gerados os textos que dependem da formação discursiva. 
(MAINGUENEAU, 1997. p. 56, grifo do autor). 
 

 

Dessa forma, a prática discursiva é a utilização de formas de fazer sentido que 

foram promovidas de acordo com a formação discursiva dos sujeitos, na qual se 

encontram os aspectos sociais como cultura, crença, religião etc. Mas, é a 

comunidade discursiva que nos interessa: uma instituição formada por um grupo 

situado no interior de uma determinada formação discursiva, na qual se fabricam 

textos dependentes dessa formação, de maneira que apresentem os mesmos efeitos 

de sentido, tendo em vista que os sujeitos pertencentes a essas instituições terão suas 

práticas fundamentadas em um mesmo discurso, ou seja, o que Maingueneau (2008b) 

coloca como: 

 
 
Procurando articular discurso e instituições através de um sistema de 
restrições semânticas comum, nosso projeto supõe, evidentemente, a 
rejeição de uma concepção sociológica ‘externa’. É a própria possibilidade 
dessa articulação que nos interessa, e não a instituição em si. Se se constata 
que a mudança de dominação discursiva num campo é acompanhada 
também de uma mudança correlativa dos espações institucionais, e que tal 
mudança é pensável em termos de semântica global, isso significa que 
também nesse nível não há transformação gradual dos enunciadores de um 
discurso em enunciadores de outro discurso por uma série de 
microevoluções, mas substituição do conjunto de uma população de 
enunciadores, de uma rede de produção-difusão etc.... de um certo tipo por 
outros. (MAINGUENEAU, 2008b, p. 121, grifo do autor). 
 
   

Dessa forma, o que importa às condições de produção que foram dadas para 

a realização de um discurso não está voltado para o seu nível externo, mas para a 
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sua relação entre o que é externo e a instituição a qual pertence o discurso. Dessa 

forma, a evolução dos gêneros do discurso utilizados e pertencentes a uma 

determinada instituição não se dá em função da instituição em si; é a população 

enunciadora, por meio de suas práticas, que desenvolve novas técnicas para facilitar 

a comunicação institucional ao longo do tempo, o que evidencia essas mudanças. 

Portanto, o que faz as condições de produção desenvolverem discursos diferentes 

não é a instituição, mas o grupo de sujeitos que compõem tal instituição. 

 

4.6 O PAPEL DO SUJEITO NO DISCURSO 

 
  

Falar em sujeito na AD é estabelecer um lugar, um espaço social no qual quem 

fala o faz em nome de um lugar institucionalizado, do qual proferem-se discursos 

criados de acordo com a formação discursiva dos sujeitos pertencentes a essa 

comunidade discursiva. Assim, “O sujeito do discurso é uma noção necessária para 

precisar o estatuto, o lugar e a posição do sujeito falante (ou do locutor) com relação 

à sua atividade linguageira”. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 457). 

Esse é um conceito mais amplo que, dentro dos estudos da AD, obedece a 

diferentes conceitos, de acordo com a vertente teórico-metodológica que o 

pesquisador utiliza em seu trabalho. O sujeito do discurso, por apresentar-se segundo 

uma competência comunicativa, tem em sua relação com outros sujeitos de sua 

comunidade a presença dos mesmos aspectos culturais e sociais compartilhados 

discursivamente. Sua competência é ao mesmo tempo, de acordo com Charaudeau 

& Maingueneau (2014, p. 457), “comunicacional, discursiva e linguística”. 

De acordo com o ato comunicacional que se estabelece entre os sujeitos em 

suas trocas verbais, eles são classificados em diferentes sujeitos de linguagem ao 

apresentarem uma posição de produção e uma posição de recepção. Os sujeitos 

externos e internos ao discurso apresentam duas identidades: uma identidade social, 

definição do sujeito falante como aquele que toma a fala, um ser comunicante que ao 

proferir seu discurso é tomado por uma intenção comunicativa; a outra identidade tem 

o caráter discursivo que define o sujeito falante como um ser de linguagem, que se 

manifesta por meio da realização de uma enunciação. De acordo com Charaudeau e 

Maingueneau (2014), esses sujeitos da linguagem apresentam-se deste modo:  
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                          Sujeito externo (ao discurso)6 

 

Posição de produção                                        Posição de recepção 

        Emissor                                                        Receptor 

        Locutor                                                         Interlocutor, Alocutário 

        Autor                                                            Ouvinte, Leitor 

 

         Sujeito interno (ao discurso) 

 

Posição de produção                                        Posição de recepção 

Enunciador                                                              Destinatário, Alocutário, Coenunciador 

Narrador                                                             Narratário 

Autor modelo                                                      Leitor modelo 

    
 

A noção de sujeito como representação de um lugar social e discursivo na 

produção e recepção de atos de fala, que estabelecem a interação entre os sujeitos, 

passa a ser utilizado dentro dos estudos da AD, com base nas pesquisas de 

Maingueneau, pelas nomenclaturas descritas no esquema, respectivamente. 

O sujeito externo ao discurso, ou seja, o sujeito social apresenta-se no discurso, 

ocupando como lugar de produção as posições de emissor, locutor e/ou autor. Essas 

nomenclaturas são utilizadas dentro do discurso, cada uma obedecendo a uma função 

específica. As formas que determinaremos nesse trabalho são as utilizadas dentro da 

AD, em especial as formas de tratamento do sujeito discursivo utilizados por 

Maingueneau (1997). 

A utilização do termo emissor remete ao sujeito responsável pelo ato de 

comunicação, que tem uma intencionalidade e uma competência discursiva que é 

realizada em sua fala. Nas palavras de Charaudeau e Maingueneau (2014, p. 184, 

grifo do autor), “Por extensão, pela influência das teorias da informação, esse termo 

designa a pessoa que emite mensagens endereçadas a um receptor”. 

A noção de locutor é definida em oposição à de interlocutor. Dessa maneira, o 

locutor é o sujeito falante, responsável pela comunicação. Em sua locução, pode dizer 

                                                           
6 Esse esquema que apresentamos para explicar a produção e recepção do conceito de sujeito na 

análise do discurso foi retirado do quadro ilustrado por Charaudeau & Maingueneau (2014, p. 459). 
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algo que não esteja explícito no texto, como acontece na enunciação, e com isso 

proferir um determinado discurso que queira exprimir exatamente o inverso daquilo 

que foi colocado. Isso se torna possível porque ele sabe que seu interlocutor tem a 

capacidade de entender que o discurso implícito é justamente seu contrário. 

 O autor é aquele que cria o texto que será direcionado a um leitor. Conforme 

Charaudeau e Maingueneau (2014, p. 85, grifo do autor), ele “age como uma marca 

distinta, os textos que lhe pertencem, formam a categoria das obras, e se opõem a 

outras, anônimos ou meros produtos de um sujeito qualquer”. Contudo, o autor não 

será um elemento abordado em nossas análises das cenas enunciativas que 

compõem este trabalho, uma vez que não está presente nas cenografias. 

O sujeito interno ao discurso, ou seja, o sujeito discursivo é relatado nos textos 

pelas designações de enunciador, narrador e autor modelo, definidos por Charaudeau 

e Maingueneau (2014) da seguinte forma: 

 
1) O enunciador encontra-se dentro da AD em uma perspectiva enunciativa 

que equivale a noção de locutor, de maneira que ele se dirige ao 

coenunciador em seu ato comunicativo. O enunciador tem uma relação de 

proximidade com os termos, sujeito falante ou ponto de vista, além da noção 

de locutor já mencionada. Ele só existe em dependência do ato de enunciar. 

2) O narrador está ligado intimamente aos textos de caráter literário, na 

narrativa de contos, fábulas, romances etc. Dessa forma, o termo narrador 

não se encaixa dentro dos estudos da análise do discurso, já que não 

representa uma definição exata, podendo, dessa forma, confundir-se com 

discursos explicativos e descritivos. 

3) A significação de Autor modelo proposta por Eco (1985 apud 

CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, grifo do autor) “define-se como 

uma ‘hipótese interpretativa’ construída pelo leitor”, o autor modelo se dirige 

ao seu leitor modelo. O autor modelo representa um papel que não lhe 

pertence por autoria, mas pode ser forjado pelo autor que tenta explicar 

processos interpretativos trabalhados pelo leitor.  

 
A partir dessas definições, observamos que a noção de sujeito obedece a 

diversas instâncias dentro da AD. Cada termo é utilizado conforme sua intenção e sua 

proposta dentro de cada discurso. Dessa maneira, o sujeito do discurso que 
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utilizaremos em nossas análises é aquele interno ao discurso e será identificado pelo 

termo “enunciador”. 

O sujeito, ao enunciar, segundo Maingueneau (1997), realiza e legitima um feito 

que: 

 
 

Presume uma espécie de ‘ritual social da linguagem’ implícito, partilhado 
pelos interlocutores. Em uma instituição escolar, por exemplo, qualquer 
enunciação produzida por um professor é colocada em um contrato que lhe 
credita o lugar de detentor do saber: ‘o contrato de fala que o liga ao aluno 
não lhe permite ser ‘não-possuidor do saber’: ele é antecipadamente 
legitimado’”. (MAINGUENEAU, 1997, p. 30, grifo do autor). 

 
 

O sujeito, ao proferir tal enunciado, enuncia um discurso pertencente a um lugar 

ou posição ocupada, que ao deter poder legítimo sobre o que é dito autoriza o 

enunciador a falar em seu nome. É esse “contrato” estabelecido entre a instituição 

detentora do saber e o coenunciador, que legitima o discurso proferido e permite que 

seja aceito como verdadeiro. 
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5 CENA DE ENUNCIAÇÃO E ETHOS DISCURSIVO: A COMPOSIÇÃO DO 

QUADRO CÊNICO DOS DISCURSOS 

 
O interesse que governa a análise do discurso seria o de apreender o 
discurso como intricação de um texto e de um lugar social, o que significa 
dizer que seu objeto não é nem a organização textual, nem a situação de 
comunicação, mas aquilo que as une por intermédio de um dispositivo de 
enunciação específico. (MAINGUENEAU, 2007, p. 19). 
 

 

 Para o autor, discurso é a relação estabelecida entre o texto (materialidade) e 

as diferentes formas de se enunciar sobre essa materialidade. É a enunciação de um 

sujeito que fala de um lugar (formação discursiva) e, junto ao texto, profere um certo 

momento histórico-social. 

A cena enunciativa é constituída por três cenas: a cena englobante, que diz 

respeito ao campo discursivo ao qual o discurso pertence, o tipo de discurso (religioso, 

político etc.); a cena genérica, que remete ao gênero do discurso definidor do quadro 

cênico do texto (propaganda, notícia, carta etc.); e a cenografia, que,  junto as outras 

duas cenas, cria e revela ao coenunciador outros possíveis efeitos de sentido, ou seja, 

é a manifestação da enunciação, é a maneira que a propaganda, por exemplo, está 

organizada de acordo com os elementos que a compõe. (MAINGUENEAU, 2008a). 

 Desse modo, é na cenografia que se constituem os discursos, e cabe ao seu 

enunciador organizar esses elementos que configuram a cenografia, de acordo com 

as suas intenções. Segundo Maingueneau (2008a, p. 87), “A cenografia implica, desse 

modo, um processo de enlaçamento paradoxal.” O assunto que é encenado é o que 

legitima a própria enunciação: as vozes do texto dão sustentação ao enunciado como 

um todo. E é por meio delas que construímos o ethos discursivo daquele que enuncia. 

 A seguir, abordaremos detalhadamente cada uma dessas cenas, mostrando 

como são identificadas no discurso de um determinado gênero do discurso. 

 

5.1 CENA ENGLOBANTE E CENA GENÉRICA: CONCEDER ESPAÇO PARA A 

ENCENAÇÃO 

 
  
 A cena englobante diz respeito ao tipo de discurso que envolve uma totalidade 

de gêneros do discurso. O político, científico, religioso, publicitário, literário e outros 

mais recorrentes em nosso meio social definem com mais universalidade a totalidade 

de gêneros do discurso, que se manifestarão segundo os tipos de discursos utilizados 
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em uma situação de comunicação. Desse modo, segundo Maingueneau (2015, p. 

119), “Uma cena englobante política, por exemplo, implica uma relação entre um 

‘cidadão’ dirigindo-se a ‘cidadãos’ sobre temas de interesse coletivo.” 

 Igualmente, o gênero do discurso que um “cidadão” utiliza tem sua escolha 

determinada pela intenção do enunciador ao comunicar-se com seu coenunciador. E, 

para que haja essa espécie de contrato discursivo, o gênero utilizado é amparado por 

um tipo de discurso que faz com que os coenunciadores partilhem de um mesmo 

interesse discursivo. De tal modo,  

 
 

Na cena englobante científica, por exemplo, o locutor deve mostrar que se 
adapta às normas impostas pelo estatuto de “homens de ciência”, figura que 
transcende os múltiplos gêneros do discurso científico: imparcialidade, 
serenidade, clareza...Da mesma forma, escrever uma notícia ou uma circular 
administrativa também é colocar-se, respectivamente como jornalista ou 
como agente da administração competente e legítimo. (MAINGUENEAU, 
2015, p. 119, grifo do autor). 
 
 

 A utilização desses gêneros do discurso mostra que, no nível da cena 

englobante, o tipo de discurso deve ser internalizado por aquele que faz uso dele, o 

locutor, que passa a ocupar dessa forma o lugar daquele que tem propriedade e 

legitimidade para usar os gêneros os quais o competem discursivamente. 

 É preciso levar em consideração que um mesmo texto pode pertencer a duas 

ou mais cenas englobantes. As propagandas da Duloren que constituem o corpus da 

nossa pesquisa, por mais que se adequem ao tipo de discurso publicitário, podem, no 

entanto, por meio da interdiscursividade, dialogar com o campo político, o campo do 

feminismo entre outros.  

 A cena genérica está relacionada diretamente aos gêneros do discurso. É sobre 

eles e a partir deles que os analistas desenvolvem suas pesquisas, com base na 

materialidade e na ação comunicativa que os gêneros desempenham socialmente. 

Um gênero do discurso é associado a várias normas que o fazem funcionar, 

representadas, segundo Maingueneau (2015), por: 

 

a) Uma ou mais finalidades; os gêneros são identificados pelos locutores, 

atribuindo uma ou mais finalidades para atividades da qual são 

pertencentes, regulando suas produções e interpretações de 

enunciados.  
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b) Papéis para parceiros; aqui se estabelece o papel de fala que são 

atribuídos aos sujeitos discursivos, os gêneros atribuem direitos, 

deveres e competências específicas. Há papéis “estatuários” 

(professor, presidente etc.) enquanto comportamentos, e os papéis 

“verbais” (interrogar, narrar etc.) além das atitudes adquiridas durante a 

enunciação (entusiasmo, calma etc.) 

c) Um lugar apropriado para o seu sucesso; trata-se de um lugar físico ou 

não onde se utilizam tais gêneros de discurso. Os lugares fixos são mais 

institucionalizados como a igreja, a escola etc. Já os gêneros que são 

apresentados através da internet e/ou do rádio, constituem-se de outros 

espaços. Há gêneros que impõem o lugar de suas atividades, é o caso 

do casamento que pode ser realizado no cartório ou na igreja. Já outros 

gêneros podem ter suas atividades realizadas em diferentes lugares 

como, por exemplo, a reunião eleitoral, a não ser que por uma estratégia 

partidária esse local seja escolhido como estratégia política. 

d) Um modo de inscrição na temporalidade; atua em diversos eixos, o 

período ou a singularidade das enunciações, sua duração, sua 

continuidade ou sua validade. 

e) Um suporte; um “texto” é indissociável de sua materialidade, é essa 

forma material que leva a transportar e arquivar um determinado texto. 

f) Uma composição; cada gênero apresenta um plano de texto que 

classifica suas partes de composição textual seguidas rigidamente ou 

não, dependendo do gênero de discurso para realização de suas 

atividades. Dominar um determinado gênero de discurso é entender as 

partes de composição textual que o compõe. 

g) Um uso específico de recursos linguísticos; diz respeito às escolhas 

linguísticas que o locutor precisa fazer para realizar suas atividades, 

tendo como base o gênero de discurso que será utilizado. Deste modo, 

temos os gêneros mais formais que requerem o uso da norma padrão 

da língua e os menos formais como o gênero bate-papo em que as 

escolhas linguísticas são menos padronizadas, não há uma 

preocupação em realizar uma conversa a partir do uso padrão da língua.  
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 Todas essas especificidades mostram como a cena genérica é realizada e 

como estabelece as formas de se apresentar a partir de um gênero do discurso.  

  

5.2 CENOGRAFIA: A DIMENSÃO CRIATIVA DO DISCURSO 

 
 
 Para dar conta do entendimento de um texto em sua singularidade, não é 

necessário apenas entender as normas que o constituem como cena genérica. A 

enunciação não está situada apenas no uso dessas regras institucionalizadas, pois é 

com base em uma determinada encenação que a cenografia é constituída. Nas 

palavras de Maingueneau (2015, p. 123), “A noção de cenografia se apoia na ideia de 

que o enunciador, por meio da enunciação, organiza a situação a partir da qual 

pretende enunciar.” 

 A essa cenografia o enunciador pode dominar e apresentar uma encenação de 

diferentes maneiras, para assim legitimar o quadro que constitui o seu discurso, pois 

“não é imposta pelo tipo ou pelo gênero de discurso, mas instituída pelo próprio 

discurso”. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 96). O texto dentro de uma 

cena englobante (o discurso do tipo publicitário, por exemplo), apropriado por um 

gênero do discurso (a propaganda), pode ter sua cenografia representada de 

diferentes maneiras. A forma que o enunciador utiliza para realizar sua encenação é 

a que utiliza para atender às expectativas de seu coenunciador. O enunciador pode 

valer-se, dentro da constituição da cenografia dada na cena genérica da propaganda, 

da utilização de cenografias ligadas a outros tipos de discursos. 

 Dessa maneira, o quadro que desenvolve uma cenografia apresenta a figura 

de um enunciador, a de um coenunciador e implica ainda um momento (cronografia) 

e um lugar (topografia), que juntos fazem com que um discurso seja enunciado e 

realizado. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014). Com relação à topografia, a AD 

relaciona aos lugares ou às instâncias de enunciação uma topografia social entre os 

sujeitos falantes que ocupam esse mesmo espaço social. Para Maingueneau (1997, 

p. 32-33), “ Um conceito de lugar ‘cuja especificidade repousa sobre esse traço 

essencial segundo o qual cada um alcança sua identidade a partir e no interior de um 

sistema de lugares que o ultrapassa. ” 

 É a partir da observação desse sistema de lugares que conseguimos entender 

a noção de sujeito na AD, relacionada ao lugar de pertencimento desse sujeito na 
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instituição. Essa desenvolve, internamente, certa formação discursiva, que “domina” 

e apaga o sujeito como indivíduo único, fazendo-o ser visto apenas como o lugar que 

possui um discurso, o qual lhe compete dominar. O sujeito enunciador de uma 

cenografia pode encenar seu discurso a partir de diferentes cenografias, e a escolha 

se dará em relação à finalidade que pretende estabelecer com o seu coenunciador. 

Maingueneau (2015) ainda coloca que: 

 
 
Uma cenografia só se desenvolve plenamente se o locutor puder controlar 
seu desenvolvimento. Nesse sentido, as cenografias mais destacadas e as 
mais estáveis são as enunciações monologais, nas quais o locutor pode 
dominar o conjunto do processo. (MAINGUENEAU, 2015, p. 123). 
 
 

 Em uma cenografia desenvolvida por uma interação oral, torna-se difícil realizar 

uma encenação que o locutor tenha definido como quadro a ser encenado, pois ele 

pode, no transcorrer da interação, modificar sua cenografia em decorrência de uma 

situação inesperada. Nas cenografias menos estáveis como a propaganda, por 

exemplo, torna-se mais difícil realizar uma encenação sem que haja uma modificação 

na intencionalidade que o enunciador queira desempenhar sobre seu coenunciador. 

Assim, para a publicidade, a cenografia passa a ser modificada ao valer-se de outras, 

trazidas de diferentes campos (cientifico, literário), para desempenhar um novo papel 

no discurso publicitário.  

 A cenografia pode apresentar-se sob duas maneiras: a endógena, que não se 

sobrepõe à outra cena genérica; e a exógena, que é resultante da importação de outra 

cena genérica. Na primeira maneira, o discurso específico utilizado não faz alusão a 

outro discurso (texto que obedece a um gênero do discurso); esse pode, certamente, 

falar sobre o mesmo assunto sem utilizar a mesma estrutura de texto empregada em 

outra cenografia. Já na segunda, apresenta exatamente o inverso: ela é sempre 

amparada por um discurso (cenografia) já existente, repousando sobre uma 

cenografia original para encenar de maneira diferente. (MAINGUENEAU, 2015). Ao 

entender que uma cenografia pode apresentar um caráter endógeno ou exógeno, de 

acordo com o gênero do discurso abordado, especificamos em nossa dissertação que 

o gênero propaganda, o qual compõe o nosso corpus de análise, apresenta uma 

composição exógena, ou seja, constitui-se de outras cenografias, amparadas em 

discursos originais, para encenar o discurso da marca Duloren. Portanto, a cenografia 
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promove uma encenação discursiva que gera uma situação de enunciação, conforme 

explica Maingueneau (2000): 

  
 

A situação de enunciação não é um simples quadro empírico, ela é construída 
como cenografia através da enunciação. Aqui- grafia é um processo 
legitimamente que traça um círculo paradoxal: o discurso implica um 
enunciador e um coenunciador, um lugar e um momento da enunciação 
através dos quais se configura um mundo que, em contrapartida, valida-os 
através de seu próprio desdobramento: nesse sentido, a cenografia está ao 
mesmo tempo a montante e a jusante da obra. A ‘doutrina’ aparece assim 
como inseparável da cenografia que a porta. (MAINGUENEAU, 2000,  p. 10, 
grifo do autor). 

 
 

 Dessa maneira, a cenografia é constituída por meio da combinação de alguém 

que enuncia (enunciador) com seu destinatário (coenunciador), em um lugar e em um 

momento da história, validando dessa maneira o discurso enunciado. A enunciação é 

o conjunto de todos esses elementos que, juntos, dão corpo à cenografia. É a partir 

dela que conseguimos identificar aspectos do enunciador, que revela o ethos 

discursivo (sua identidade) dentro da cenografia que compõe seu quadro cênico.  

 O discurso decorrente de uma cenografia exógena, no interior de uma cena 

genérica (propaganda Duloren), por exemplo, não tem uma relação com seu texto, 

decorrente de uma ligação indissociável desse gênero, mas utiliza outros discursos 

presentes em outros gêneros para compor uma nova cenografia, o que lhe confere 

uma plenitude de sentidos na construção de suas cenografias. Quando a marca 

Duloren cria a cenografia para vender suas peças íntimas, utilizando-se de discursos 

vindos de outros campos discursivos – que não seja o publicitário – acaba por fazer 

seu coenunciador (consumidores), como coloca Maingueneau (2015, p. 123), “[...] 

configurar um mundo cujas propriedades sejam tais que justifiquem o próprio quadro 

da encenação [...].” 

 Desse modo, a cenografia escolhida para compor um quadro cênico de cenas 

genéricas do campo publicitário utiliza discursos pertencentes a outros campos 

discursivos para conseguir convencer seu coenunciador a comprar um determinado 

produto ou serviço, assim como o que a publicidade Duloren faz ao desenvolver 

propagandas que fazem utilização de outros discursos para vender suas lingeries. 

Maingueneau (2008c) ressalva que: 

 
 

A situação de enunciação não é, com efeito, um simples quadro empírico, ela 
se constrói como cenografia por meio da enunciação. Aqui –grafia é um 
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processo de inscrição legitimamente que traça um círculo: um discurso 
implica um enunciador e um coenunciador, um lugar e um momento da 
enunciação que valida a própria instância que permite sua existência. 
(MAINGUENEAU, 2008c, p. 51, grifo do autor). 
 
 

 Portanto, é por meio da cenografia que a enunciação passa a ter seu discurso 

legitimado: buscamos convencer alguém sobre algo pelo intermédio de uma 

cenografia, utilizando para isso mecanismos que façam do novo discurso o produto 

de uma enunciação, que o revele como totalmente legítimo ao coenunciador. 

 

5.3 ETHOS: VOZ E CORPO AO DISCURSO 

 
 
 O ethos que trataremos aqui não se trata do aristotélico, aquele em que o 

orador designa virtudes morais por meio do seu discurso para persuadir seu auditório. 

Maingueneau reelaborou a noção de ethos da retórica, centrada na figura do orador, 

o qual procurava persuadir utilizando argumentos para convencer seu auditório. Em 

sua perspectiva, vai além do que a Argumentação propõe e reformula a noção de 

ethos como uma característica do discurso que permite a adesão de sujeitos a 

determinados posicionamentos discursivos, conferindo a eles o direito de também 

recusá-los. (MAINGUENEAU, 2008c). 

 O ethos proposto por Maingueneau (2008a) não deixa de ter uma proximidade 

com ethos aristotélico, como função do orador (em AD, enunciador), que profere seu 

discurso ao outro (coenunciador) na intenção de persuadi-lo. Aqui, sua imagem, seu 

tom de voz, seus gestos e comportamentos não revelam necessariamente o seu 

caráter legítimo, já que o enunciador pode dizer em seu discurso que é algo que na 

realidade ele não é. Dessa forma, apresenta características do sujeito enunciador que 

vão além de palavras ditas, indo ao encontro das maneiras desses sujeitos se 

portarem diante de um discurso qualquer. Dessa forma, o autor propõe que: 

 
 

Essa noção de ethos compreende não só a dimensão propriamente vocal, 
mas também o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligadas pelas 
representações coletivas à personagem do enunciador. Ao fiador, cuja figura 
o leitor deve construir a partir de indícios textuais de diversas ordens, são 
atribuídos um caráter e uma corporalidade, cujo grau de precisão varia 
segundo os textos. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 98, grifo do autor). 
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 Compreender a categoria ethos discursivo, conforme proposto por 

Maingueneau, é entender que a imagem que venha a ser construída é determinada 

pela soma de vários elementos presentes na cena enunciativa. Atribuída ao fiador 

(representação do corpo do enunciador), essa soma desempenha subjetividade ao 

que é dito sobre o seu caráter e corporalidade ao representar suas ações sociais que, 

apoiadas na enunciação, criam as representações e os estereótipos de acordo com o 

seu comportamento. 

 Maingueneau começou a refletir sobre a questão do ethos na década de 1980, 

junto às problemáticas que envolviam o discurso na França. Mas só em 1984 começou 

a trabalhar com o ethos em questões pragmáticas e discursivas com o 

desenvolvimento dos estudos de Ducrot (1984 apud Maingueneau, 2008d), que 

integrou ao ethos a sua noção de conceituação enunciativa, colocando-se fora dos 

estudos da retórica abordados por Perelman e Toumin (1958 apud Maingueneau, 

2008d). Movido pelo interesse em abordar a relação entre o ethos e as condições de 

produção da palavra proferida. (MAINGUENEAU, 2008d), para o analista do discurso, 

essa evolução configurou-se assim: 

 
 

O foco de interesse dos analistas da comunicação se deslocou, das doutrinas 
e dos aparelhos aos quais relacionavam uma ‘apresentação de si’, para o 
‘look’. E essa evolução seguiu pari passu o enraizamento de todo processo 
de persuasão numa certa determinação do corpo em movimento; o que fica 
especialmente claro no domínio da publicidade, em que passamos do mundo 
da ‘propaganda’ ao da ‘publicidade’: a propaganda desenvolvia argumentos 
para valorizar o produto, a publicidade põe em primeiro plano o corpo 
imaginário da marca que supostamente está na origem do enunciado 
publicitário. (MAINGUENEAU, 2008d, p. 11, grifo do autor). 
 
 

 Com isso, houve um deslocamento do olhar do analista, antes voltado para a 

apresentação de determinado produto do campo publicitário, agora focado nessa 

apresentação. Dessa maneira, o olhar é voltado não mais para o produto, mas para 

como o corpo reage à utilização do produto que a publicidade tenta vender, ou seja, o 

valor do produto está na imagem que o ethos do fiador tenta vender, e não no produto 

em si. A relação entre ethos e cena de enunciação é indissociável, uma vez que todo 

e qualquer texto é tomado por um corpo e um caráter que constituem o ethos 

discursivo da encenação. Desse modo, Amossy (2014) nos diz que, 

  
 
[...] a noção de ethos se desenvolveu de forma articulada à de cena de 
enunciação. Se cada tipo de discurso  comporta uma distribuição pré-
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estabelecida de papéis, o locutor pode escolher mais ou menos livremente 
sua cenografia. No discurso político, por exemplo, o candidato de um partido 
pode falar a seus eleitores como homem do povo, como homem experiente, 
como tecnocrata etc. (AMOSSY, 2014, p. 16, grifo do autor). 

 
 

 A partir dos gêneros de discurso utilizados em determinada cena, essa cena 

genérica desenvolve-se em uma cenografia, comportando um determinado tipo de 

discurso (cena englobante). É na cenografia que o locutor pode escolher o tipo de 

discurso que utilizará em sua encenação e, mesmo fazendo uso de um gênero que 

pertença a um determinado tipo de discurso, pode recorrer a outro tipo de discurso 

para realizar sua cenografia. 

 Dessa maneira, quando um discurso do tipo publicitário constrói uma 

cenografia dentro de uma propaganda (cena genérica), pode recorrer a discursos 

oriundos do tipo científico, literário, político etc. para dar “tom” ao seu novo discurso. 

A tonicidade remetida ao ethos passa a substituir a voz dentro da encenação da 

propaganda, feita por meio da figura do enunciador (a empresa que vende o produto 

e/ou serviço) junto ao enunciado linguístico e à imagem utilizada para compor esse 

quadro cênico da propaganda.  

 Portanto, um discurso publicitário, por exemplo, tenta impactar seu 

coenunciador por intermédio de uma imagem que confere ao enunciador desse 

discurso uma legitimidade, que “[...] resulta assim da interação entre diversas 

instâncias, cujo peso varia segundo os discursos. ” (MAINGUENEAU, 2014, p. 82). 

São esses discursos que conferem um “tom” ao ethos desse enunciador. O ethos 

revelado pelo texto e pela imagem que compõem a cenografia publicitária move o 

ethos dito e o ethos mostrado, os quais Maingueneau (2014) distingue a seguir: 

 
 
A distinção entre ethos dito e ethos mostrado inscreve-se nos extremos de 
uma linha contínua, já que é impossível definir uma fronteira clara entre o 
‘dito’ sugerido e o ‘mostrado’ não explícito. As metáforas, por exemplo, podem 
ser consideradas como tendo a ver ao mesmo tempo com o dito e com o 
mostrado, segundo a maneira pela qual são geridas no texto. 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 82, grifo do autor). 
 
 

 Assim, entendemos que o ethos dito está relacionado com os enunciados 

linguísticos e o ethos sugerido e/ou mostrado com os outros elementos presentes na 

imagem quando a encenação está sendo construída. Por conseguinte, os sentidos 

revelados pelo texto e pela imagem não podem ser separados, já que o texto também 

pode apresentar implicitamente, por intermédio das metáforas, significados outros.   
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5.4 FIADOR E INCORPORAÇÃO: COMPONDO OUTRO ETHOS AO DISCURSO 

 
 
 Entendemos por fiador aquele que responde por todo o quadro de encenação 

na cenografia. É ele a quem o coenunciador remeterá um ethos, que se desenvolverá 

segundo a encenação dada pela cenografia. É um corpo no qual se faz repousar uma 

identidade construída dentro da cena, a qual pertence o discurso em questão. Assim, 

 
 
Com efeito, o texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom que dá 
autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor construir uma 
representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do corpo do 
autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma instância subjetiva que 
desempenha o papel de fiador do que é dito. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 98, 
grifo do autor). 
 
 

 Nesse sentido, essa tonicidade que autoriza um modo de dizer na cenografia 

permite que o coenunciador construa o corpo do enunciador. Esse faz com que 

adquiramos como coenunciadores uma subjetividade, que é desencadeada pela 

cenografia, na qual o enunciador do texto dá espaço para outro sujeito que entra em 

cena, o fiador. Este, por sua vez, é quem representa dentro da cenografia a voz de 

tudo o que é “dito” e/ou “mostrado”, a repercutir na construção de um ethos discursivo. 

É para construção desse ethos que o fiador se responsabiliza como fala, vestimenta, 

tom de voz, escolhas linguísticas etc., para que o coenunciador se identifique com 

igualdade sob a cenografia de um determinado discurso. Dessa maneira, a identidade 

do fiador se constrói segundo uma incorporação do discurso ao seu coenunciador, 

que lhe impõe um poder de persuasão como se esclarece a seguir: 

  
 

O poder de persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a 
se identificar com a movimentação de um corpo investido de valores 
socialmente especificados. A qualidade do ethos remete, com efeito, à 
imagem desse ‘fiador’ que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma 
identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu 
enunciado. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 99, grifo do autor). 
 
 

 O fiador é uma espécie de ator que, incorporado ao discurso, consegue dar 

corpo e voz ao enunciador, que deseja, a partir de sua cenografia, criar uma relação 

de proximidade com o seu coenunciador, para que esse incorpore para si o que está 

sendo encenado. É por esse mecanismo que o discurso publicitário contemporâneo 

visa à adesão de seus coenunciadores ao consumo de seus produtos. 
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 A incorporação é a ação desempenhada pelo ethos do enunciador sobre seu 

coenunciador; ela opera na cenografia a partir de três formas que, segundo 

Maingueneau (2008a), desenvolvem-se desta maneira: 

 I - O coenunciador, ao observar a enunciação, remete um ethos ao fiador, 

dando corpo à cenografia; 

 II - O coenunciador toma para si as ações desse fiador pela maneira que 

ele se comporta no mundo; 

 III - As duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo 

que causa em seu meio social uma adesão de seu discurso. 

 Assim, a noção de incorporação desenvolve no coenunciador uma aceitação 

do discurso proferido pelo fiador. É a partir dessa incorporação que conseguimos dar 

corpo ao fiador da cenografia, ao remeter um ethos que se constrói dentro dessa 

mesma cenografia. 
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6 ANÁLISE DA CAMPANHA DULOREN E AS MULHERES REAIS 

  
 

6.1 DISCURSO 1 – PACIFICAR FOI FÁCIL 

 

                                            Discurso 1: Pacificar foi fácil7 

 

                                Fonte: Duloren/2012 

  

6.1.1 Cena Enunciativa Pacificação Duloren  
 
 
 O discurso um pertence ao campo discursivo publicitário da marca Duloren, 

cujas cenas englobante e genérica Maingueneau (2008a, p. 87) estabelece como 

“quadro cênico”, em que o enunciado da publicidade constrói efeitos de sentido. 

 De acordo com Maingueneau (2008c, p. 51), “A situação de enunciação não é, 

com efeito, um simples quadro empírico, ela se constrói como cenografia por meio da 

enunciação”. Dessa maneira, a cenografia do discurso publicitário da Duloren é 

estabelecida por seu enunciador ao evidenciar, por sua encenação, um discurso que 

se legitima por meio de efeitos de sentido, decorrentes do processo enunciativo que 

valida, assim, sua existência. À cenografia é responsável o conteúdo, a situação 

enunciativa e um ethos, os quais se tornam inseparáveis no discurso publicitário. 

 Nessa perspectiva, a cenografia se constitui por uma mulher, Ana Paula da 

Conceição Soares, moradora da Rocinha e depiladora por profissão que, ao enunciar 

                                                           
7 Essa imagem foi retirada de circulação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR), em representação nº 75/12 em recurso ordinário. Para numerosos consumidores, a 
imagem sugeriu desrespeito ao trabalho da polícia e também à imagem feminina, além de expressar 
racismo e machismo. Disponível em: < http://www.conar.org.br/>. 
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“Pacificar foi fácil. Quero ver dominar”, começa a chamar a atenção de seu 

coenunciador, por meio do que Maingueneau (2008a, p. 87) chama de “A cenografia 

leva o quadro cênico a se deslocar para o segundo plano; a leitora de nossa 

publicidade, por exemplo, cai numa espécie de cilada.” Desse modo, o discurso 

publicitário da Duloren, argumentando sobre os valores de seus produtos, utiliza 

estratégias do campo feminista para ganhar a adesão de seu coenunciador. 

 O que o discurso publicitário em análise propõe não é só vender uma peça 

íntima, mas incitar o seu coenunciador a ocupar um lugar na sociedade, conforme a 

mulher que se projeta naquela cenografia. Um lugar como o que Penélope8 conquistou 

ao apoderar-se do amor de um guerreiro, que conseguiu vencer o tempo e voltou para 

o encontro de sua amada. A cenografia instituída nesse discurso explora o universo 

feminino na medida em que topicaliza a mulher de pele negra, cuja representação 

social é alvo de discriminação, com intuito de legitimar o discurso como verdadeiro. 

Então, segundo Maingueneau (1997, p. 33), a cenografia “[...] submete o enunciador 

a suas regras, ela igualmente o legitima, atribuindo-lhe a autoridade vinculada 

institucionalmente a este lugar.” Podemos afirmar que o universo feminino assumido 

pela Duloren se torna socialmente legítimo, vincula-se à cenografia e valida o lugar da 

mulher no discurso. 

  Da mesma forma, o sujeito mulher, ao assumir o enunciado verbal 

materializado no discurso, explicita também uma posição tradicional, pois, na 

sociedade, é caracterizada como mulher bonita, sedutora, negra, favelada, mas 

domina o homem na cama, cuida da casa, dos filhos e diz as suas amigas e vizinhas: 

“não mexa com meu homem”, pois “ Pacificar foi fácil. Quero ver dominar ”. É essa a 

enunciação criada pela cenografia desse discurso publicitário, para mostrar que essa 

mulher aceitou ser “pacificada” com facilidade pelos desejos do homem. No entanto, 

isso não deve ser confundido com “dominação”, já que essa prática não seria - como 

não foi - aceita por ela, o que é confirmado pela imagem do homem caído na 

cenografia, supostamente porque essa mulher defendeu-se de uma tentativa de 

dominação por parte dele. Na visão de Maingueneau (2008c, p. 52), “[...] a cena de 

enunciação é uma dimensão essencial do ‘conteúdo’.” A forma como a cenografia foi 

                                                           
8 Figura da Mitologia Grega que esperou a volta de seu marido, Ulisses, da Guerra de Troia por um 

período de mais de 20 anos.  
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criada exige que a posição do sujeito e o enunciado verbal, juntos, manifestem efeitos 

de sentido no discurso. 

 Para completar o quadro cênico, destacamos o enunciado que a Duloren 

estabelece para seus discursos: “Você não imagina do que uma Duloren é capaz.”  

Por meio dele, o enunciador busca instigar o seu coenunciador a conquistar tudo o 

que quiser. Mais uma vez, a estratégia utilizada pelo enunciador para vender a lingerie 

dessa publicidade está camuflada pelo desejo que a mulher tem de ocupar um lugar 

privilegiado na sociedade. Assumindo a posição sujeito no discurso, a Duloren cria na 

cenografia não somente uma maneira de a mulher vestir-se, mas também de tornar-

se mais sensual para o homem.  

Nesse sentido, a mulher empodera-se e coloca-se em foco, em um lugar 

diferente do que lhe é oferecido na sociedade, pois é o homem que ocupa esse espaço 

de prestígio. Nas palavras de Maingueneau (2008c, p. 117), “[...] o discurso, 

desenvolvendo-se a partir de sua cenografia, pretende convencer instituindo a cena 

de enunciação que o legitima.” A cenografia instituída pelo discurso em análise 

empodera a mulher negra e busca a adesão de outras, posto que a Duloren assume 

uma posição-sujeito que enaltece aquela mulher, legitimando-a e afiançando seu 

discurso. 

 Portanto, a cenografia revela em seu discurso que essa mulher é livre e dona 

de seu querer, portando-se em sociedade da maneira que lhe convém; e da mesma 

forma escolhe o que vestir, adquirindo uma maneira de ser no mundo real que vai ao 

encontro do objetivo da propaganda: gerar no seu coenunciador um desejo de se 

tornar sensual como a mulher que veste Duloren. 

 

6.1.2 Ethos discursivo pacificação Duloren 
 
 
 A cenografia instituída pelo sujeito Duloren revela seu ethos e legitima a mulher 

negra como fiadora de seu discurso. Com isso, a cenografia propõe-se a revelar a 

figura de uma mulher dona de seu corpo e de seus desejos, o que é confirmado no 

enunciado verbal e a na imagem da mulher materializada no discurso. Para o 

enunciador Duloren, a mulher negra se projeta na cenografia, que lhe afiança, de 

modo a mostrar-se uma nova mulher, livre da dominação do homem. Dessa forma, 

essa maneira de confirmar sua posição estereotipada, como disse Maingueneau 
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(2008a, p. 96), “atesta de algum modo a legitimidade do que é dito, isto é, confere 

autoridade ao dito pelo fato de encarná-lo.” 

 Além do que dissemos anteriormente, a cenografia instituída no discurso 1, ora 

em análise, revela-nos um ethos da marca Duloren e um ethos da mulher negra no 

momento em que enuncia: “Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.” No que concerne à 

marca, como enunciador desse discurso, preocupa-se com as questões sociais que 

envolvem a mulher, ao defender que a mulher de pele negra, moradora da favela tem 

seus valores como ser humano; e, com os seus cabelos crespos e encaracolados, 

pode revelar uma sedução – e até sobressair-se as outras mulheres – vestida com 

uma lingerie Duloren. Assim, a marca confere a si um ethos de empresa preocupada 

com o perfil de beleza dessa mulher, negra e da favela; e “ [...] através desse ethos o 

enunciador se investe de uma identidade e confere uma a seu ouvinte/leitor.” 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 11). Dessa maneira, ao mostrar seu ethos, a Duloren 

busca evidenciar ao seu coenunciador uma maneira de se comportar no mundo e 

superar as diferenças sociais. Para isso, cria peças íntimas que contemplam tal perfil, 

ressaltando sua beleza e sedução, independe do lugar onde vive.  

 É por meio de estratégias argumentativas que o sujeito Duloren quer levar o 

seu coenunciador a aceitar seu discurso como verdadeiro. Objetivando a adesão do 

coenunciador à compra da lingerie, compara-o à figura da mulher projetada no 

discurso, associando-os e dando a ela “um tom que dá autoridade ao que é dito.” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 98). Quanto ao enunciado verbal “Pacificar foi fácil. 

Quero ver dominar.”, podemos dizer que constrói a representação do corpo do fiador 

do discurso, na medida em que tipifica uma mulher forte, não dominada pelo homem. 

 Dessa forma, apesar de a mulher ocupar historicamente uma posição na 

sociedade inferior ao do homem, algumas características como, por exemplo, cor da 

pele, cabelo encaracolado e residir na periferia são fatores que também contribuíram 

para negativar a imagem da mulher na sociedade. Aqui, no discurso publicitário, ao 

qual a cenografia pertence, o ethos mostrado pelo sujeito mulher procura “[...] 

persuadir, associando o produto que vende a um corpo em movimento, a um estilo de 

vida, uma forma de habitar o mundo [...]” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 100). É nesse 

sentido que a modelo presente na cenografia constrói o seu ethos, com o intuito de 

revelar a seu coenunciador que a mulher negra e favelada é bonita e sedutora. 
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 Quando esse sujeito do discurso em análise profere o enunciado verbal 

“Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.”, possibilita ao sujeito mulher revelar na 

cenografia um ethos que, pela “qualidade [...] remete, com efeito, à imagem desse 

‘fiador’ que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com 

o mundo que ele deverá construir em seu enunciado.” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 

99, grifo do autor). É dessa maneira que o sujeito mulher negra constrói sua identidade 

na cenografia, revelando que sempre lutou - e ainda luta - contra os preconceitos que 

a cercam, destacando, ainda, a mudança positiva no que diz respeito ao lugar que 

ocupava na sociedade: antes desempenha apenas funções sociais inferiores e hoje 

exerce papéis e ocupa lugares importantes em nossa sociedade.  

Um dos fatores que propiciou a mobilidade social dessa mulher foi o aumento 

no acesso ao ensino público, o que possibilitou a escolarização de um número maior 

de pessoas e, consequentemente, o ingresso de mais alunos no ensino superior. 

Assim, contribuiu para que a mulher negra, hoje, exerça diferentes profissões, tais 

como: médica, advogada, dentista, professoras etc. É por meio desse argumento que 

o ethos da Duloren dá ao seu coenunciador um caráter e uma corporalidade, 

reforçando o que afirma Maingueneau (2008a, p. 99): “O ethos implica, com efeito, 

uma disciplina do corpo apreendido por intermédio de um comportamento global.” 

Foi por intermédio desse novo modo de colocar-se no mundo que a mulher 

negra conseguiu ocupar um novo espaço em nossa sociedade. O ethos da mulher 

negra no discurso analisado mostra o resultado de uma luta que incentiva cada dia 

mais a inserção da mulher na sociedade, independentemente de sua etnia ou de sua 

raça. O comportamento da mulher negra em relação ao homem, na cenografia, caído 

no fundo da imagem, mostra esse novo posicionamento social e profissional, que vai 

de encontro a uma forma de “disciplinar” presente em nossa sociedade, mostrando 

que essa mulher não aceita certos tipos de “dominação” ou até mesmo de abusos 

domésticos que a silencie. 

 Entendemos que o ethos “[...] compreende não só a dimensão propriamente 

vocal, mas também o conjunto das determinações físicas e psíquicas ligadas pelas 

representações coletivas à personagem do enunciador.” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 

98). Compreendemos que os discursos sobre a mulher negra que já circularam - e 

ainda circulam - em nosso cotidiano, ao serem incorporados à cenografia do discurso 

publicitário, juntam-se às determinações físicas que a integram, garantem ao ethos do 
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fiador (mulher do discurso 1) uma voz que lhe é própria. E é por meio dessa voz que 

lhe é concebida a autoridade em sua fala. 

 Podemos dizer, então, que o coenunciador dá legitimidade ao que está sendo 

dito ao incorporar nele o caráter do fiador do discurso (a mulher negra), ou seja, as 

“incorporações permitem a constituição de um corpo, o da comunidade imaginária dos 

que comungam na adesão a um mesmo discurso.” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 100), 

confirmando a veracidade dos argumentos, e por essa razão são aceitos por todos os 

sujeitos de nossa sociedade. 

  Há outro enunciado nessa mesma cenografia, “Você não imagina do que uma 

Duloren é capaz”, do qual se depreende um ethos que revela ao coenunciador a 

capacidade do sujeito mulher de realizar os seus desejos quando veste uma lingerie 

Duloren. Desse modo, a mulher que adquire um produto Duloren pode realizar o que 

desejar.  

 

6.1.3 Interdiscurso Pacificação Duloren 
 
 
 Para análise do interdiscurso, é necessário lembrar da tríade – universo 

discursivo, campo discursivo e espaços discursivo –, estabelecida por Maingueneau 

(2008b, p. 33) para tornar essa categoria mais operacional. 

Maingueneau (2008b, p. 33) define “ ‘universo discursivo’ o conjunto de 

formações discursivas de todos os tipos que interagem numa conjuntura dada.” É o 

discurso publicitário revelado pelo corpus que nos remete ao campo discursivo da 

propaganda, no qual está situado um conjunto menor de formações discursivas, cujo 

espaço discursivo é o próprio discurso encenado pela propaganda: “[...] tanto o 

confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente etc.... entre discursos que 

possuem a mesma função social e divergem sobre o modo pelo qual ela deve ser 

preenchida.” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 34).  

Esse campo promove um recorte de formações discursivas dentro do universo 

de discursos existentes, ou seja, “subconjuntos de formações discursivas que o 

analista, diante de seu propósito, julga relevante pôr em relação. ” (MAINGUENEAU, 

2008b, p. 35).  Isso promove uma análise mais demarcada de um objeto menor, 

situado no espaço discursivo – o próprio discurso promovido pela marca Duloren – ao 
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apresentarmos mais especificamente a relação interdiscursiva promovida por tais 

materialidades. 

 Com isso, ao tomarmos o discurso publicitário 1, da campanha Março/2012 

“Pacificar foi fácil. Quero ver dominar”, verificamos a mulher negra segurando o quepe 

do policial, que está deitado ao fundo, com aspecto de cansado. Nesse sentido, ao 

pronunciar o enunciado, a mulher enuncia de um lugar determinado, supostamente 

uma favela, já que conseguimos perceber na cenografia várias casas construídas 

sobre morros, como aquelas existentes nas favelas brasileiras. É de conhecimento de 

todos nós as guerras entre facções criminosas, ou entre elas e a polícia, ocorridas 

dentro dessas comunidades. A formação dessas favelas foi desencadeada pela busca 

dos trabalhadores por melhores condições de vida, ao saírem de todas as partes do 

Brasil e dirigirem-se às grandes metrópoles. Sem dinheiro, essas pessoas foram se 

aglomerando em morros, que, depois, passaram a ser chamados de favelas. 

 Esse advento propiciou a uma parcela da população dessas cidades, sem 

condição de pagar por uma moradia, juntar-se a esses grupos, fazendo com que esse 

território se tornasse cada dia mais habitado por diferentes tipos de sujeitos. O 

crescimento desordenado foi aumentando na periferia das cidades, que se 

transformou em uma área bastante populosa, o que facilitou a atuação de traficantes 

de drogas nessa região. A marginalização e a violência cresceram de forma a colocar 

em perigo a vida das famílias que moram na região, mas não participam desses atos 

ilegais. Como forma de enfrentar tais problemas no Estado Do Rio de Janeiro, em 

2008, o governo estadual, junto com a polícia militar, implantou o programa das 

Unidades de Polícia Pacificadoras – UPPs9, que “tem como meta garantir a ‘paz’ a 

partir da ocupação permanente das forças de segurança, em especial, da polícia 

militar, em algumas favelas.” (CARVALHO, 2013, p. 285, grifo do autor). 

 Em uma relação de ambiguidade, o termo “pacificar”, que compõe verbalmente 

o discurso com o não verbal, ora desempenha o sentido da pacificação promovida 

pelas UPPs, ora nos remete a uma relação interdiscursiva, relacionada à  maneira 

como os traficantes se referem a um dos armamentos mais poderosos, que tem a 

                                                           
9 A UPP do Santa Marta, que fica no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio, foi inaugurada no dia 19 de 

dezembro de 2008. Trata-se da primeira experiência da Secretaria de Segurança do Estado do Rio 
de Janeiro dentro da política de polícia de proximidade. A comunidade tem 54.692 metros quadrados, 
6 mil moradores e mais 4 mil em seu entorno. Além da vista deslumbrante, o Santa Marta ficou famoso 
por ter sido cenário do clipe ‘They don’t care about us’, do cantor Michael Jackson. A segunda UPP 
foi instalada em 16 de fevereiro de 2009, na Cidade de Deus. Disponível em: 
<http://www.upprj.com/index.php/faq>. 
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preferência tanto deles como da polícia nos conflitos ocorridos nas favelas: o fuzil FN 

FAL (abreviação em francês para Fuzil Automático Leve), considerada a arma símbolo 

da guerra do tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Por ser uma arma utilizada pelo 

exército, pela polícia militar e pelo BOPE10, possui um status no mundo do crime e 

“Entre os criminosos é chamado de pacificador”, diz o especialista em armas Carlos 

Gomes, instrutor chefe da Abrapam, empresa que oferece treinamento para forças de 

segurança. (ROSA, 2010). 

 A mulher como ocupante de um lugar pertencente ao grupo de sujeitos 

marginalizados enfrenta a polícia e legitima o enunciado “Pacificar foi fácil. Quero ver 

dominar.” Esse enunciado é representado na cenografia pela presença da mulher que 

continua “de pé”, após um provável “combate” com o policial que se encontra caído. 

Por isso, foca na figura da mulher que mora na periferia, negra, vaidosa, que disputa 

por um marido e se preocupa em ter um bom desempenho sexual.  

 A cenografia revela, ainda, que essa mulher pode ser vista como aquela que 

seduziu e conquistou o membro de um grupo de elite da Polícia Militar (PM), o qual 

realiza operações militares de alto risco, desejado pela a maioria das jovens do morro, 

as quais gostariam de conquistá-lo. Essa leitura interdiscursiva nos permite observar 

que esse discurso “[...] é aquela parte de sentido que foi necessário o discurso 

sacrificar para constituir a própria identidade.” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 37). Assim, 

o discurso 1 apagou esses outros sentidos possíveis para construir o discurso da 

Duloren. 

 O interdiscurso se faz presente quando a partir desse discurso, citado 

anteriormente, conseguimos revelar seu “Outro” no agora, por meio de uma relação 

que se constrói em um mesmo posicionamento discursivo; “se encontra na raiz de um 

mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é, em momento 

algum, passível de ser considerado sob a figura de uma plenitude autônoma.” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 37). Assim, podemos dizer que o discurso é passível de 

um discurso outro devido à heterogeneidade constitutiva, em que “[...] as palavras, os 

enunciados de outrem estão tão intimamente ligados ao texto que elas não podem ser 

apreendidas por uma abordagem linguística.” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 31). É 

dessa maneira que entendemos o interdiscurso, como o lado “direito” e o lado “avesso” 

                                                           
10 Batalhão de operações policias especiais. 
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do discurso, mostrando que um mesmo discurso mantém uma relação íntima com seu 

outro. 

 A cenografia, no discurso em análise, permite-nos perceber que o enunciado 

“Pacificar foi fácil. Quero ver dominar” possui um interdiscurso relacionado a outro 

acontecimento, uma vez que pacificar uma favela brasileira pode até ter sido fácil – 

ou seja, colocar a polícia dentro da favela foi fácil – mas “dominar”, erradicando toda 

a violência e o tráfico de drogas da região, é algo impossível. Essa leitura torna-se 

possível quando o enunciado verbal, junto ao não verbal, oportuniza esse efeito de 

sentido. No momento em que a mulher segura o quepe do policial, que se encontra 

caído, ela se coloca no lugar de sujeitos traficantes e passa a gerar no leitor o sentido 

de que essa polícia implantada não é capaz de “dominar” tudo o que acontece na 

favela. Essa leitura torna-se possível visto que “[...] a identidade de um discurso se 

constitui e se alimenta por meio de outros discursos; falar é sempre falar com, contra 

ou por meio de outros discursos, outras vozes.” (MAINGUENEAU, 2000, p. 5). São 

essas outras vozes que nos permitem entender esses outros sentidos revelados em 

um mesmo discurso. 

 O interdiscurso também se faz presente ao relacionarmos a imagem do policial 

à figura de Ulisses, ao relembrarmos o mito grego, que mostra a força do amor entre 

Ulisses e Penélope. Ulisses era um grande guerreiro que, ao viajar para guerra de 

Tróia, deixa sua esposa esperando-o por mais de 20 anos. Icarius, pai de Penélope, 

propõe que a filha se case novamente. Entretanto, ela, empenhada em esperar pelo 

seu esposo, diz que só se casará depois de terminar de tecer uma colcha. Por esse 

motivo, ela a tecia durante o dia e desmanchava-a a noite, de forma a não terminar o 

trabalho. Descoberta por uma das servas de sua família, Penélope foi forçada a 

terminar a colcha. Propõe a seu pai, então, a casar com quem conseguir atirar uma 

flecha da mesma maneira que Ulisses atirava, mas ninguém o faz. Até que Ulisses, 

disfarçado de mendigo, consegue matar todos os pretendentes e volta para Penélope. 

(BULFINCH, 2002).  

A memória que temos desse interdiscurso se tornou possível devido ele ser 

uma espécie de transformação dos discursos, e para Maingueneau (2008b, p. 39) “[...] 

essa transformação é um processo que diz respeito ao conjunto de condições de 

possibilidades semânticas do discurso primeiro e cujo produto é um discurso 

concorrente [...]”. Desse modo, os efeitos de sentido revelados na cenografia do 
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discurso 1 fazem parte de um conjunto de condições discursivas que também 

constituíram o discurso da Penélope na mitologia grega. O produto do discurso da 

Duloren age como concorrente a esse outro discurso mitológico. Assim, o discurso 

publicitário é o “Outro” do discurso primeiro da mitologia. 

 Podemos perceber também nessa cenografia, do lado inferior direito da 

imagem, outro enunciado: “Você não imagina do que uma Duloren é capaz”. A respeito 

disso, o enunciador nos mostra que a mulher, ao usar uma lingerie Duloren, é capaz 

de realizar o que ela quiser, como, por exemplo, não ser “dominada” pelo homem em 

uma relação de poder estabelecida entre os sexos; ou enfrentar o policial, já que o 

uso dessa peça íntima a tornou forte. Dessa maneira, essa mulher pode ser a nova 

Penélope, que conquista, pacifica e seduz o seu Ulisses (policial ou qualquer outro 

homem que deseje), que, reciprocamente, conquista essa mulher do morro, que foi 

pacificada por ele, policial da tropa de elite. 

Assim, o interdiscurso, segundo Maingueneau (2008b, p. 37), é “[...] um Mesmo 

sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é em momento algum passível 

de ser considerado sob a figura de uma plenitude autônoma.” Entendemos, então, 

ainda com base nessa cenografia, que a interdiscursividade que esses discursos 

trazem à tona tem uma mesma origem, mas que o tempo e a história trataram de 

modificar, os quais não podem ser desvendados na totalidade. 

 

6.2 DISCURSO 2 – PECAR PELO EXCESSO DULOREN 

 

Discurso 2: Pecar pelo excesso 

 

                                   Fonte: Duloren/ 2012 
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6.2.1 Cena Enunciativa Pecar Pelo Excesso Duloren 
 
 

Ao entender que a cenografia é responsável por montar a encenação composta 

por um determinado discurso, percebemos que o discurso publicitário (cena 

englobante) permite mobilizar o que Maingueneau (2008a, p. 90) chama de “[...] 

cenografias variadas na medida em que, para persuadir seu coenunciador, devem 

captar seu imaginário e atribuir-lhe uma identidade [...]”. Portanto, a propaganda (cena 

genérica) busca, por meio de sua cenografia (encenação dada pelos elementos 

discursivos), captar o imaginário das consumidoras da marca Duloren, fornecendo-

lhes uma identidade valorizada da mulher que usa suas peças de lingerie. 

A cenografia mostrada pelo discurso 2 é constituída pela presença de três 

mulheres, vestidas com peças íntimas da marca Duloren, que se apresentam com 

diferentes perfis de altura, massa corporal, cor de cabelo e de pele. Podemos dizer 

que essas modelos podem pertencer a etnias diferentes, uma vez que suas 

características físicas indicam que suas origens podem ter ligação com outros povos. 

Além disso, as descrições que as acompanham no discurso mostram que estão sendo 

apresentadas pelos seus nomes e profissões. Tainá Fuzaro é Tecnóloga Têxtil; Cléo 

Fernandes é Miss Brasil Plus Size 2011 e professora de Educação Física; e Lian Tai, 

Jornalista. 

Vestidas com lingeries de cores e modelos diferentes, acompanham o 

enunciado escrito “Sou do tipo que prefere pecar pelo excesso do que pela falta”. 

Essas informações compõem o quadro cênico da cenografia, que “[...] se apoia na 

ideia de que o enunciador, por meio da enunciação, organiza a situação a partir da 

qual pretende enunciar.” (MAINGUENEAU, 2015, p. 123). Assim, a Duloren organiza 

sua cenografia utilizando elementos linguísticos e imagéticos para enunciar seu 

discurso acerca da sua lingerie. 

 Dessa maneira, a cenografia composta por essa marca apresenta um discurso 

de valorização das mulheres com tipos de beleza fora dos padrões instituídos pela 

maioria das publicidades, ou seja, as mulheres que se apresentam com o corpo mais 

volumoso, com seios grandes e pernas grossas, que estão à margem da nossa 

sociedade no que diz respeito ao quesito beleza. Além de vender o produto, a 

publicidade busca também proporcionar um modo de viver que represente saúde. 

Como, culturalmente, esse estilo de vida saudável é representado pela imagem da 
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mulher de corpo magro, em oposição à obesa, uma vez que a obesidade é 

consequência dos maus hábitos alimentares e da falta de atividade física, a 

cenografia, então, procura evidenciar esse “excesso” de massa positivamente, como 

“excesso” de beleza, dentro os padrões que a marca procura ressaltar em sua 

encenação. “Como se vê, enunciar não é somente expressar ideias, é também tentar 

construir e legitimar o quadro de sua enunciação.” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 93). É 

por meio da valorização do discurso acerca das diferenças existentes entre os sujeitos 

do discurso 2 que a cenografia da Duloren é criada. Legitimar o discurso da beleza 

fora dos padrões é provar, por meio de sua encenação, que ela está presente em todo 

e qualquer perfil de mulher. 

Na intenção de persuadir o público feminino que também se encaixa nesses 

padrões apresentados pelas modelos dessa imagem, a publicidade Duloren tenta 

ganhar essa consumidora, que não se enxerga nos comerciais e propagandas, na 

maioria das publicidades veiculadas. Assim, a junção da imagem das três mulheres 

de diferentes biotipos e do enunciado “Sou do tipo que prefere pecar pelo excesso do 

que pela falta” demonstra, por sua encenação, que a mulher de corpo mais avantajado 

pode colocar-se em uma posição de evidência se comparada ao corpo magro, como 

o das modelos utilizadas na maioria das campanhas publicitárias. O enunciado “Pecar 

pelo excesso” sugere que essa mulher, corpulenta, está satisfeita com o corpo que 

tem. O termo “excesso” age ambiguamente dentro da cenografia: pode estar 

relacionado à massa corporal, ou ao excesso de beleza e sedução, que para ela são 

proporcionais.  

O efeito de sentido da palavra “excesso” confere um conteúdo à cenografia que 

lhe é inseparável, formado pela junção da situação de enunciação, do ethos e do 

“código linguageiro”. Para Maingueneau (2008c, p. 52), esse código explicita que “[...] 

a língua não pode ser, com efeito, um instrumento neutro, mas está investida como 

apropriada ao universo de sentido que o posicionamento pretende impor.” É nesse 

universo de sentido que a palavra “excesso” foi utilizada na composição da cenografia 

e, longe de uma neutralidade, termina de compor com exatidão a intenção que a 

cenografia tem de atingir o seu coenunciador. Assim, outras mulheres, ao se 

depararem com essa cenografia e se virem representadas pelas modelos do discurso 

2, assimilarão o sentido positivo dessa palavra, pois o corpo volumoso é representado 
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como o ideal, em oposição ao corpo magro, por representar nesse discurso uma 

carência ou falta de beleza. 

 Todos os discursos dessa marca de lingerie são acompanhados pelo 

enunciado “Você não imagina do que uma Duloren é capaz”, conferido à diversidade 

de características da beleza feminina – corpo, cabelo, altura e cor da pele. Mesmo 

diferentes da maioria daquelas utilizadas pelas publicidades em geral, são belezas 

que também representam a sedução e o poder em nossa sociedade e estão presentes 

em todas as classes sociais, atuam em diferentes profissões, como professora, 

jornalista, modelo Plus Size11, tecnóloga e tantas outras. Essa mulher que a 

cenografia mostra não é apenas aquela que a publicidade utiliza para vender peças 

íntimas de tamanhos maiores; ela é também uma mulher que atua na vida real como 

qualquer outra. 

Portanto, o discurso 2 mostra que “[...] uma cenografia pode apoiar-se em 

cenas de fala que chamaremos de validadas, isto é, já instaladas na memória 

coletiva, seja a títulos de modelos que se rejeitam ou de modelos que se valorizam.” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 92). Desse modo, essa cenografia é validada, pois o 

discurso das diferenças entre perfis de beleza é valorizado pela encenação e, ao 

ressaltar a beleza comum das mulheres, mostra-se presente na memória coletiva dos 

sujeitos. 

 

6.2.2 Ethos discursivo pecar pelo excesso Duloren 

 
 
 A cenografia oferecida pelo enunciador (Duloren) apresenta um ethos da marca 

e um outro ethos, que remete à figura das mulheres que se encontram nesse discurso 

(fiadoras). Desse modo, as três modelos apresentam um ethos discursivo que lhes 

atribui convicção de suas belezas e sensualidades, promovida pelo termo “excesso” 

(ambiguamente utilizado para mostrar o excesso de beleza e massa corporal), 

conforme colocado no enunciado “Sou do tipo que prefere pecar pelo excesso do que 

pela falta”. Esse enunciado termina de compor o quadro cênico ao conferir esses 

sentidos. Assim, “O que é dito e o tom com que é dito são igualmente importantes e 

                                                           
11 Seguimento utilizado no mundo da moda que contempla estereótipo até então estigmatizado pela 

sociedade e pelo mercado, com mulheres acima do peso utilizadas para aliar beleza e gordura. 
(SANTOS; NICOLAU, 2012, p. 1). 
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inseparáveis”. (MAINGUENEAU, 1997, p.46, grifo do autor).  Portanto, os sentidos da 

palavra “excesso” dão corpo e voz ao discurso 2, ao ser encenado, promovendo ao 

seu coenunciador o efeito de sentido do termo “excesso” como característica positiva, 

referente às mulheres que se encaixam nesse perfil de beleza instituído pela Duloren 

em seu discurso. 

 Uma vez que o ethos “[...] outorga no discurso uma posição institucional e 

marca sua relação com um saber” (AMOSSY, 2014, p. 16), ressaltamos que o ethos 

da marca Duloren, por meio desse discurso, realiza em seu coenunciador (provável 

consumidor) que os diferentes perfis de beleza sugeridos pela publicidade também 

sejam reconhecidos, confirmados e legitimados, validando a proposta da campanha 

intitulada Duloren e as mulheres reais.  

 Ao enunciar sua preferência em “pecar pelo excesso do que pela falta”, a marca 

destaca um saber, que passa a ser legitimado por outros sujeitos, os quais se 

apresentam da mesma forma, atribuindo as qualidades positivas do termo “excesso” 

às mulheres. Assim, pecar pela falta seria o mesmo que conferir a esse ethos uma 

falta de poder e sensualidade, características as quais a marca busca representar. 

Dessa forma, o discurso dos diferentes perfis de beleza foi evidenciado aqui 

por uma relação entre a situação histórica, que faz a publicidade contemporânea 

reconhecer esses outros padrões de beleza, e a linguagem, utilizada para compor a 

cenografia. Maingueneau (2008c, p. 53, grifo do autor) explica que “As ‘ideias’ são 

apresentadas através de uma maneira de dizer que é também uma maneira de ser 

associada a representações e normas de disciplina do corpo.” 

É assim que os dois ethé são construídos pela cenografia do discurso 2, isto é, 

por meio das maneiras de dizer e ser das mulheres vestidas com as peças da Duloren 

que, ao revelarem suas preferências em “pecar pelo excesso do que pela falta”, 

apresentam também aos seus coenunciadores uma maneira positiva de se mostrar 

em sociedade. O ethos das fiadoras do discurso e o ethos da marca se preocupam 

em incluir esses outros padrões de beleza no mundo da sedução e da publicidade. 

 O discurso da campanha procura, por meio de sua cenografia, conferir à figura 

da mulher de corpo mais avantajado o direito de ter seu lugar de beleza e sedução 

legitimado em nossa sociedade. Ao tentar persuadir outros sujeitos que apresentam 

essas mesmas características, a marca utiliza em sua publicidade uma nova maneira 

de vender - ainda mais - suas peças. Portanto, a noção de ethos permite, de acordo 
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com Amossy (2014, p. 69), “[...] refletir sobre o processo mais geral da adesão dos 

sujeitos a uma certa posição discursiva.”  

 É o discurso proposto pela marca que passa a permitir aos sujeitos tomarem 

como verdade o discurso da beleza e da sedução em mulheres com diferentes 

biotipos. A Duloren, ao utilizar tal discurso como valorizado, toma um posicionamento 

discursivo que remete ao seu ethos características que propiciam seu destaque por 

se preocupar em vestir todos os perfis de mulheres com beleza e sedução. 

 

6.2.3 Interdiscurso pecar pelo excesso Duloren 
 
 
 O interdiscurso é dado por uma tríade, que envolve o universo discursivo, 

campo discursivo e espaço discursivo, como explanado no primeiro discurso 

analisado. Por se tratar de um discurso situado em um mesmo universo e campo 

discursivo, alocaremos, a partir de agora, a observação dos elementos 

interdiscursivos presentes no espaço discursivo, um discurso menor, localizado dentro 

do campo publicitário.  

 A cenografia do discurso 2, em sua encenação, é constituída pela presença de 

três mulheres, o que nos permite estabelecer uma relação com outro discurso 

presente na história, o da origem do povo brasileiro, para encontramos no discurso do 

“Mito das três raças” um outro que está na raiz de seu mesmo discurso.  

Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, criou-se um novo cenário 

étnico neobrasileiro. Desse modo, o brasileiro seria fruto de uma mistura entre 

europeus, africanos e indígenas, resultando na raça brasileira. (RIBEIRO, 1995). A 

relação interdiscursiva pode ser observada na imagem das três mulheres, utilizada na 

construção do discurso da Duloren, que conseguimos identificar, por meio dos seus 

traços físicos, como pertencentes a essas raças.  

Assim, a relação que oferecemos entre esses discursos mostra que “[...] o 

interdiscurso não se encontra no exterior de uma identidade fechada sobre suas 

próprias operações. Certamente o posicionamento pretende nascer de um retorno às 

coisas [...].” (MAINGUENEAU, 2008c, p. 43). Assim, por meio do discurso encenado 

pelas três mulheres, a Duloren coloca as diferenças entre os corpos e as raças de 

uma forma que conseguimos retomar o outro discurso, o qual legitima a relação entre 
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elas, agora utilizando de seu discurso primeiro para evidenciar sua relação com a 

origem do povo brasileiro nessa cenografia. 

 Dessa maneira, a publicidade Duloren se apropria de um discurso já conhecido 

para legitimar esses perfis de mulheres presentes no discurso 2, como resultado de 

uma mistura entre as raças europeia, africana e indígena que, desde o século XV, 

vem compondo a nossa sociedade. Esse discurso comprova, por sua cenografia, as 

diferenças existentes entre os biotipos das mulheres brasileiras para também expor 

seu propósito de vender a lingerie, ao garantir que suas peças vestem bem todo e 

qualquer corpo feminino. Para Maingueneau (1997, p. 111), “Não se trata, contudo, 

de absorver os discursos em algum interdiscurso indiferenciado, mas de avançar na 

reflexão sobre a identidade discursiva.”, ou seja, não se trata de buscar na história o 

seu discurso mesmo (primeiro), que deu origem às diversas raças e, 

consequentemente, aos diferentes biotipos femininos, mas de perceber e refletir sobre 

eles, que se moldam e se ressignificam sob uma mesma cenografia.  

 O enunciado que compõe o quadro cênico do discurso 2 -  “Sou do tipo que 

prefere pecar pelo excesso do que pela falta” -  sugere, a partir da imagem das três 

mulheres de biotipos diferentes, o seu outro discurso, que também envolve três 

mulheres: o Mito das três parcas, conhecido também como Mito das três graças, 

presente na Mitologia Grega. As três Graças, Eufrosina, Aglaé e Tália, eram as deusas 

do banquete, da dança, de todas as diversões sociais e das artes. Suas atividades 

foram descritas pelo poeta Spenser, colocadas aqui por Bulfinch (2002, p. 15) da 

seguinte forma: 

 

Ofertam as três ao homem os dons amáveis 
Que ornam o corpo e ornamenta a inteligência: 

Aspecto sedutor, bela aparência, 
Voz de louvor e gesto de amizade. 

Em suma tudo aquilo que, entre os homens, 
Se costuma chamar Civilidade. 

 

 Tal como a cenografia Duloren, as três Graças desempenham no poema as 

mesmas características presentes na encenação do discurso 2, que tenta significa-las 

aos seus coenunciadores. As personagens mitológicas são comparadas às modelos 

por possuírem aspectos sedutores, uma bela aparência e uma voz destinada a elas 

pelo enunciado “Sou do tipo que prefere pecar pelo excesso do que pela falta”. Desse 

modo, podemos conferir a esse interdiscurso o status de verdadeiro, uma vez que as 
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deusas gregas tinham uma aparência reconhecida como bela devido ao padrão de 

beleza da época, relacionado à sua inteligência e aos seus dons amáveis, definido 

pelo homem grego e rotulado como beleza grega.  

Dessa maneira, encontramos aqui um interdiscurso, que no enunciado do 

discurso 2 nos sugere um outro sentido ao termo “excesso” indo ao encontro da beleza 

da mulher grega, de corpo avantajado, valorizado, como podemos perceber pelas 

pinturas e esculturas que retratam as mulheres daquela época. Nesse sentido, “[...] 

um enunciado desta natureza mantém relações com outros enunciados pertencentes 

a mesma formação discursiva; ele encontra-se em uma rede interdiscursiva ‘vertical’ 

de formulação[...]”. (MAINGUENEAU, 1997, p. 114). A relação existente entre esses 

dois discursos é partilhada por uma rede interdiscursiva, o que permitiu essa nova 

reformulação no discurso publicitário, uma vez que os dois discursos são parte de um 

posicionamento: valorizar o discurso da mulher de corpo volumoso dentro do campo 

discursivo publicitário.  

 Podemos, ainda, buscar um outro discurso, presente na pintura As três Graças, 

do artista belga Peter Paul Rubens, representante da Arte Barroca do século XVII, da 

década de 1930. Nessa obra, o artista expressa a beleza das mulheres da Mitologia 

Grega, que nas palavras de Barbosa et al (2011, p. 25), “[...] o físico e o intelecto faziam 

parte de uma busca para a perfeição, sendo que o corpo belo era tão importante 

quanto uma mente brilhante.” 

Ao relacionarmos a pintura com o discurso Duloren, podemos compreender que 

as posições ocupadas pelas mulheres da propaganda, que fazem parte da nossa 

sociedade, também estavam presentes na sociedade grega. Se a beleza era retratada 

por fatores que iam além do físico, tal relação é a mesma estabelecida no discurso 2, 

respaldada pelas informações do discurso publicitário sobre a profissão de cada uma 

das três mulheres na cenografia, conferindo à beleza inteligência, assim como na 

Grécia Antiga.  

A Duloren ressalta que a beleza da mulher do século XXI, apesar de não 

pertencer ao mesmo padrão veiculado na maioria das publicidades, comunga com o 

padrão grego, ao revelar que as mulheres presentes no discurso 2 não apenas são 

belas, como também inteligentes, o que é comprovado pelas informações sobre suas 

profissões indicadas no discurso. “Assim, toda formulação estaria colocada, de 

alguma forma, na intersecção de dois eixos: o ‘vertical’ do pré-construído, do domínio 
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de memória e o horizontal, da linearidade do discurso [...]”. (MAINGUENEAU, 1997, 

p.115).  

Com isso, entendemos que o discurso o qual a Duloren constrói em sua 

publicidade teve sua origem no discurso mitológico, que agora voltou a significar, por 

meio do domínio de memória. Assim, além de tornar possível sua retomada, valida 

uma linearidade, significando de maneira parecida com o seu outro. 

 Dessa maneira, conceber o interdiscurso presente no discurso 2, intitulado 

“pecar pelo excesso Duloren”, viabiliza uma estratégia que a marca encontrou de 

acionar uma rede de formulações que as nossas memórias coletivas conseguiram 

guardar e reformulá-las. Por meio de sua cenografia, a imagem das três mulheres, 

toma o discurso mitológico como ponto linear, resultando nesse novo discurso usado 

hoje por essa publicidade. 

 

6.3 DISCURSO 3 – PASSAR O RODO 

 

Discurso 3 – Passar o rodo 

 

                                  Fonte: Duloren/2012 

 

6.3.1 Cena Enunciativa Passar O Rodo Duloren 
 
 

Na cenografia dada pelo discurso 3, temos a presença da modelo Vera Juppa 

da Silva, 77 anos, secretária executiva aposentada, dona de um corpo esbelto e dentro 

dos padrões de beleza que compõe nossa sociedade e publicidade. Ela está vestida 

com uma lingerie Duloren, posicionada com um dos joelhos sobre a cama e o outro 

sobre um rapaz, aparentemente bem mais jovem, que se encontra de bruços e 
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desacordado. A cenografia se completa com o enunciado verbal “A única tarefa 

doméstica que eu faço com prazer é passar o rodo.” De acordo com Maingueneau 

(2008c, p. 70), “A cenografia é a cena de fala que o discurso pressupõe para poder 

ser enunciado e que, por sua vez, deve validar através de sua própria enunciação 

[...].” Desse modo, quando utiliza a imagem de uma mulher idosa para vender lingerie, 

a Duloren busca, por meio de seu discurso, promover a outras mulheres, 

coenunciadoras dessa publicidade, o direito de também se apresentarem em 

sociedade e para o sexo oposto com a mesma sensualidade que uma mulher mais 

jovem, sobretudo as modelos que fazem esse tipo de publicidade. 

Com o aumento da perspectiva de vida, muitos sujeitos chegam à terceira idade 

e não se veem como costumavam ser vistos algumas décadas atrás. Um novo estilo 

de vida nessa nova sociedade proporcionou à população uma longevidade, o que 

distanciou essas pessoas com mais idade do estereótipo de velho (algo sem utilidade, 

incapaz de realizar as mesmas tarefas que um jovem). Portanto, ser uma mulher com 

77 anos, com um corpo sarado e sedutor, como o da modelo do discurso 3, é uma 

realidade que se dispõe a aumentar nas próximas décadas. No entanto, inúmeras 

mulheres nessa idade, por uma questão cultural, não se apresentam em sociedade 

com tantos atributos relacionados à sua imagem, como faz a mulher que encena essa 

cenografia. Isso pode ser atribuído ao fato de termos latente em nossa sociedade – e 

publicidade – que mulheres na terceira idade atuam apenas como avós e mães de 

família, concentrando- se em realizar suas tarefas domésticas.  

 Ter o corpo esbelto e saudável é uma resposta a hábitos que devem ser 

praticados durante toda a nossa vida. Por conseguinte, chegar aos 77 anos e estar 

com o corpo em boa forma não parece ser tarefa fácil (e não é). Os cuidados com 

uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos devem ser adotados desde 

muito cedo, uma vez que os avanços da medicina comprovam que uma dieta 

balanceada e a regularidade dos exercícios físicos são indispensáveis para se ter uma 

vida longa e saudável. Assim, o corpo magro representado pelo discurso 3 não é só 

sinal de beleza, mas também o resultado dos bons hábitos que esse sujeito feminino 

manteve durante sua vida, que agora o fazem ser uma pessoa saudável e longeva.  

Ao escolher uma modelo que, apesar da idade, é dona de um corpo de dar 

inveja a mulheres mais jovens para vender uma lingerie, a publicidade do discurso 3 

escolhe legitimar, por essa cenografia, que o sujeito feminino na terceira idade 
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apresenta sensualidade e experiência não só pelo fato de seu corpo ser preparado 

geneticamente para ser magro, mas também por ser um sujeito que cuida do seu 

corpo, faz exercícios físicos, cuida de sua aparência e faz uso desses benefícios para 

atrair os olhares do público masculino. De acordo com Maingueneau (2008, p. 118), 

“Quanto mais o coenunciador avança no texto, mais ele deve se persuadir de que é 

aquela cenografia, e nenhuma outra, que corresponde ao mundo configurado pelo 

discurso.” A consumidora Duloren como coenunciadora vê na modelo da terceira 

idade presente na cenografia uma maneira de persuadir outras mulheres da mesma 

idade a comprarem o seu produto.  Assim, pela encenação composta pela senhora de 

corpo saudável e pelo enunciado “A única tarefa doméstica que eu faço com prazer é 

passar o rodo”, a cenografia remete-nos a um mundo configurado por um novo 

significado da palavra velho, o que estimula o consumidor a enxergar a velhice de 

uma nova maneira, como uma forma positiva do sujeito na terceira idade se portar em 

sociedade.  

 A mulher mais velha representa, em termos biológicos, a última fase da vida. 

Por já ter passado pela fase de reprodução, na qual é apta às relações sexuais e, 

consequentemente, objeto de desejo dos homens, que buscam na mulher um corpo 

capacitado para reprodução, esses sujeitos femininos deixam de ocupar esse lugar. 

Portanto, apenas as mulheres jovens, em idade reprodutiva, são capazes de 

representar os papéis de sexy, bela e viril. Diferente disso, a cenografia do discurso 3 

nos induz a pensar que o homem mais jovem não só é rendido pelo erotismo dessa 

mulher mais velha, como também se coloca em um lugar inferior a ela no quesito 

virilidade. 

A cenografia composta pela marca Duloren mostra, na perspectica de 

Maingueneau (2008a, p. 92, grifo do autor), que “[...] uma cenografia pode apoiar-se 

em cenas de fala que chamaremos validadas, isto é, já instaladas na memória 

coletiva, seja a títulos de modelos que se rejeitam ou de modelos que se valorizam.” 

Assim, a cenografia dada pelo discurso 3, “passar o rodo”, é validada por meio de 

cenas de fala, existentes em nossa sociedade, sobre o discurso da mulher na terceira 

idade; e por meio da imagem vende, junto à lingerie, um estilo de vida, o qual a 

diferencia das demais mulheres dessa mesma faixa etária e do modo como esse 

indivíduo ainda é visto por muitos: como sujeito apto apenas a desempenhar as 

atividades domésticas.  Com isso, a mulher, mesmo mais velha, sobressai-se em 
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relação ao sujeito masculino também no quesito disposição sexual, já que o discurso 

3 sugere que esses dois sujeitos se relacionam intimamente. 

 A utilização do enunciado “A única tarefa doméstica que eu faço com prazer é 

passar o rodo” revela elementos da cenografia 3 que validam e confrontam dois 

discursos. Enquanto o enunciado categoriza a figura feminina como dona do discurso 

doméstico, que sente prazer ao utilizar o objeto “rodo” como ferramenta em seus 

afazeres domésticos, acaba promovendo outro discurso, que tenta vender a imagem 

de uma mulher na terceira idade, que é sexy pelo fato de estar vestida por uma lingerie 

Duloren, em oposição ao sentido revelado pelo enunciado do discurso dentro da 

cenografia. A finalidade da marca é convencer outras senhoras que, ao adquirirem 

uma peça Duloren, também irão se sentir sensuais e prontas para “passar o rodo” 

(disponível a todos, jovens e idosos) como a senhora do discurso 3. O sentido 

legitimado pela mulher da cenografia remete a uma definição metafórica, que passa a 

entender como tarefa doméstica o ato de realizar-se sexualmente, a partir de sua 

habilidade de conquistar, também, jovens corações masculinos e levá-los para cama, 

promovendo, assim, o sentido de “passar o rodo”.  

Ao utilizar essa metáfora para realizar sua encenação, a publicidade Duloren 

apresenta ao seu coenunciador outras maneiras de significar o discurso sobre a 

mulher na terceira idade, e valida seu poder em ocupar outros lugares sociais, como 

o erótico, não ocupados anteriormente. Assim, ao utilizar outros discursos que 

empoderam o sujeito mulher na terceira idade, sugere a outros sujeitos com esse 

mesmo perfil que também eles têm direito de ocupar tal lugar, como faz a mulher do 

discurso ao vestir  uma lingerie, pois “A cenografia implica, desse modo, um processo 

de enlaçamento paradoxal. Logo de início, a fala supõe uma certa situação de 

enunciação [...] validada progressivamente [...]”. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 87).   

É no desenvolver dessa cenografia que a Duloren promove o seu discurso a 

respeito da mulher na terceira idade que usa seu produto. Para isso, utiliza um 

discurso que a estimula a se apropriar do seu poder, ao mesmo tempo em que a 

confronta com seu outro (uso da metáfora do rodo como auxílio às tarefas domésticas) 

para validar o discurso que a torna apta a exercer seu erotismo e virilidade, o que 

acontece ao vestir tal peça. 

O gênero propaganda pode vir a propor diferentes cenografias, que passam a 

compor sua cena enunciativa por meio de uma encenação. Dessa maneira, a 
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cenografia do discurso 3 se constitui em um discurso utópico dentro do espaço de 

empoderamento feminino, que apresenta uma mulher magra, linda, de corpo esbelto, 

que não aprecia as tarefas de casa e se permite conquistar homens mais jovens, para 

viver relações amorosas ou aventuras sexuais com eles. No entanto, a maioria da 

população feminina na terceira idade não se insere nesse discurso, que propõe, 

sobretudo, a venda de um sonho, um estilo de vida, e não uma perspectiva real da 

vida, do cotidiano dessas mulheres. Assim, compreendemos que esse discurso não 

se apresenta em nossa sociedade como no discurso ora analisado. O sujeito feminino 

que esse discurso encena é o de uma cenografia que, nas palavras de Maingueneau 

(2008c, p. 71), é “[...] aquilo de onde vem o discurso e aquilo que esse discurso 

engendra: ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la [...]”. Ao trazer 

tal discurso, a cenografia Duloren sobre a mulher idosa e sua sensualidade, acaba 

por legitimá-lo em nossa sociedade, de maneira a valorizar todas as mulheres dessa 

faixa etária, estimulando-as a se apresentarem da mesma forma.  

 

6.3.2 Ethos discursivo passar o rodo Duloren 
 
 
 Duas razões levaram à ocorrência da noção de ethos: “[...] seu laço crucial com 

a reflexividade enunciativa e a relação entre corpo e discurso que ela implica.” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 70). Desse modo, pensar a noção de ethos é refletir sobre 

os enunciados (elementos que compõem a cenografia) e as maneiras que o 

enunciador os usa ao promover um corpo imaginário, que, ao apoderar-se do 

discurso, visa entrar no mundo dos seus coenunciadores.  

 Conforme a cenografia do discurso 3 utiliza uma mulher na terceira idade 

dotada de erotismo para incitar outras da mesma idade a se tornarem sensuais, 

promove a maneira que o enunciador do discurso (marca Duloren) utilizou para dar 

corpo e voz ao fiador do discurso (a mulher na terceira idade), com o intuito de 

apresentar um outro discurso que tem a função de vender a lingerie. Dessa forma, a 

Duloren, ao utilizar esse discurso de valorização do sujeito (mulher) idoso, acaba por 

incorporar à sua imagem qualidades da marca; que, por sua vez, também incorpora o 

ethos de uma empresa que se preocupa com esse perfil de mulher – 77 anos, 

aposentada, de cabelos brancos, dona de um corpo magro, que mostra sensualidade 

quando veste uma lingerie dessa marca. Assim, evidencia o discurso sobre a posição 
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da mulher mais velha, retornando-a a um novo regime do dizer, pela sociedade e por 

outras marcas de roupa íntima que veem as senhoras como sujeitos desprovidos de 

erotismo devido à idade, e aposta nesse mercado, com potencial para trazer grandes 

lucros e benefícios financeiros à empresa.  

 Assim, temos dois ethé para a cenografia do discurso 3: um ethos centrado na 

imagem que a marca deseja mostrar a seus coenunciadores; e outro formado sobre a 

figura da fiadora (a mulher na terceira idade). Por conseguinte, o contrato genérico em 

questão tem seu discurso publicitário legitimado conforme vemos que se trata de uma 

propaganda da lingerie Duloren, mas nos leva para outro plano com a promoção do 

ethos do fiador. “A única tarefa doméstica que eu faço com prazer é passar o rodo” é 

um enunciado que sai do propósito publicitário e adota um ponto de vista acerca do 

erotismo da mulher na terceira idade. Assim, como coloca Maingueneau (2008a, p. 

102), “O fiador que transparece numa enunciação como essa é o de um indivíduo 

descontraído, inconstante, sem tabus, que sabe circular entre os mais diversos 

registros.” 

A marca Duloren tem seu ethos constituído por um discurso de valorização do 

lugar que é devido à mulher na terceira idade, promovendo a ideia de que, para ocupar 

esse lugar, ela deve ir à academia e praticar exercícios físicos, para conseguir seduzir 

homens mais jovens. Ao colocar esse sujeito em uma posição que só uma jovem 

ocupa, principalmente na publicidade, essa marca possibilita ao seu coenunciador 

(consumidora idosa) se sentir linda, sensual e com espírito jovem, como a modelo da 

cenografia.  

Vera Juppa da Silva, 77 anos, é uma secretária executiva, como podemos 

confirmar nas informações dadas pela cenografia. Aposentada na profissão, propõe-

nos, pelo discurso encenado, que, como mulher, é ativa na vida, inclusive na sexual. 

Com sensualidade em suas curvas, mostra que a mulher deve e pode ser desejada 

em qualquer idade.  

A imagem da mulher idosa junto ao enunciado “A única tarefa doméstica que 

eu faço com prazer é passar o rodo” deixa o sentido metafórico da versão do prazer 

em realizar tarefas domésticas para enunciar seu lugar dentro do mercado competitivo 

do amor e/ou do prazer sexual. Assim, o seu prazer doméstico é “passar o rodo”, em 

busca da conquista de vários homens, inclusive os bem mais jovens.  
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A posição que a mulher do discurso 3 valida em seu ethos é que não compactua 

com a cultura que vê a mulher idosa como um sujeito à margem das práticas sexuais.  

Portanto, essa fiadora, de acordo com Maingueneau (2008a, p. 103), “[...] encarna a 

ausência de rigidez; a mulher que se liberta sexualmente é aquela que poderia proferir 

esse discurso [...]”.   

 Quando a Duloren toma para si o discurso em que a mulher idosa representa 

uma sensualidade e virilidade, em comparação ao rapaz jovem que compõe a 

cenografia, sugere que outras mulheres com esse perfil também podem se sentir viris 

e sensuais ao se identificarem com a maneira de vestir da mulher do discurso 3. O 

ethos da idosa, que age na encenação como fiadora da cenografia, é construído 

positivamente dentro do discurso porque consegue realizar, junto a outras idosas, que 

a mulher, independentemente da idade, não deve deixar de cuidar do corpo, da vida 

sexual e da sensualidade. Portanto, esse ethos se refere às maneiras como a mulher 

passa a legitimar o discurso do desejo sexual na terceira idade, validando-o como 

modelo a ser seguido. 

 O ethos mostrado diz respeito ao sentido promovido pela metáfora do 

enunciado e a maneira (físico) como a mulher idosa se apresenta na encenação. O 

corpo magro, a maneira de se vestir e a sua posição em relação ao homem deitado 

na cama são aspectos que dão corpo e tom ao discurso. Segundo Maingueneau 

(2008c, p. 53), “[...] o enunciador é percebido através de um ‘tom’ que implica certa 

determinação de seu próprio corpo, à medida do mundo que ele instaura em seu 

discurso.”  Assim, a Duloren, ao utilizar esses elementos para compor sua cenografia, 

imprimi no discurso mostrado pistas que fazem os coenunciadores (consumidores da 

marca) participarem, alcançarem os mesmos sentidos e compartilhem dos mesmos 

ideais da marca. 

 

6.3.3 Interdiscurso passar o rodo Duloren 
 
 

Ao entender que a interdiscursividade encontrada em nossas análises tem seus 

discursos dentro do campo publicitário, recorremos aqui ao espaço discursivo para 

relacionarmos discursos outros que repousam sobre essa materialidade, observando 

que é no campo discursivo que o interdiscurso apresenta sentidos outros, originados 

a partir de diferentes posicionamentos discursivos. Assim, “Uma formação discursiva 



100 
 

 
 

opõe dois conjuntos de categorias semânticas, as reivindicadas (chamemo-las de 

‘positivas’) e as recusadas (as ‘negativas).” (MAINGUENEAU, 1997, p. 122). Dessa 

forma, o interdiscurso põe em oposição posicionamentos discursivos dentro de uma 

mesma formação discursiva de cada discurso.  

No que diz respeito aos elementos interdiscursivos presentes no discurso 3 

“passar o rodo”, proposto pela marca Duloren, a mulher na terceira idade se encontra 

próxima a um rapaz desacordado – aparentemente jovem – com um dos seus joelhos 

sobre ele, parecendo estar satisfeita com sua posição na cena. A expressão no rosto 

da mulher sugere que sua atitude perante o rapaz lhe proporciona bem-estar. O 

discurso em questão é composto também pela presença do enunciado “A única tarefa 

doméstica que eu faço com prazer é passar o rodo”.  

Com base nessa descrição, o discurso fornecido pela publicidade nos faz 

procurar na história um outro discurso relacionado com o que a marca Duloren nos 

apresenta. Dessa forma, chegamos ao discurso da guerreira Atenas, na Mitologia 

Grega. Assim, o interdiscurso passa a “[...] revelar a relação com o Outro 

independentemente de qualquer forma de alteridade marcada.” (MAINGUENEAU, 

2008a, p. 37). A imagem por si só nos fornece sua relação com um “Outro” discurso, 

o mitológico. O interdito presente na publicidade do discurso 3, relacionado ao seu 

enunciado pela maneira como está colocado nessa publicidade, permite-nos essa 

outra leitura. A mulher mais velha presente nesse discurso, que aparece com um de 

seus joelhos em cima do rapaz, remete-nos à figura de Atenas, conhecida como deusa 

da sabedoria, das artes, majestosa guerreira, que protegia seus heróis, sempre 

retratada ao lado de uma figura masculina, Zeus, Aquiles ou Odisseu, os principais 

heróis gregos (BOLEN, 1990, p. 69). 

A mulher do discurso 3, assim, estabelece uma relação com a personagem da 

Mitologia Grega pelo fato de também ser colocada junto a uma figura masculina. No 

entanto, esse homem, que representa a figura do herói na cenografia, não estabelece 

uma relação de parceria com o sujeito feminino, como acontece no discurso 

mitológico. Sua presença aqui nos parece inferiorizada com relação à imagem da 

mulher; ela, no papel de guerreira, parece estar ao lado de um guerreiro, como no 

discurso mitológico, cujo poder é inferior ao seu.  

Há uma submissão desse homem, representada na cenografia 3 pela maneira 

como a mulher e o homem encontram-se posicionados. O discurso do agora utiliza os 
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sentidos do outro já existente para mostrar que a mulher do século XXI é um sujeito 

que também tem poder, que pode ser igual ou superior ao dos homens, em muitos 

casos. Portanto, essa interdiscursividade nos permite fazer relação entre esses dois 

discursos, considerando que em algum momento da história foram um só, e que agora 

toma outro sentido. Assim, “A unidade pertinente de análise não é [...] o discurso em 

si mesmo, mas o sistema de relações entre ele e os outros discursos, o interdiscurso, 

por meio do qual ele se constitui e se mantém.” (MAINGUENEAU, 2008c, p. 140). 

Portanto, o discurso 3 revela pela cenografia sua relação com o discurso da deusa 

Atenas, promovendo, por meio dessa interdiscursividade, a nossa unidade de análise. 

O arquétipo da heroína é respaldado pelas suas habilidades e pelo seu 

pensamento estratégico, utilizados para realizar seus projetos de vida. Ao buscar o 

poder, uma vez acompanhada, pode se tornar indispensável ao homem que está ao 

seu lado; é estudiosa e bem-sucedida. (BOLEN, 1990). Esse discurso, que envolve o 

perfil da mulher Atenas em nossa sociedade, mostra o outro expresso pela publicidade 

Duloren. O nome e a profissão da modelo, estampados nessa publicidade, mostram 

que esse sujeito estudou e se realizou profissionalmente (secretária executiva 

aposentada); ela é uma mulher bem-sucedida, o que é confirmado pelos objetos em 

seu quarto e pelas joias que usa, sinalizando para alguém sua excelente condição 

financeira e sua posição de consumidora ocidental.  

A relação interdiscursiva representada pelo discurso 3 parece seguir uma 

linearidade ao longo do tempo. A qualidade das habilidades e estratégias da mulher, 

desde a Grécia Antiga até a atualidade, vão ao encontro do que Maingueneau (2008c, 

p. 141) coloca: “Situar-se como enunciador de um texto constituinte não é falar em 

seu próprio nome, mas seguir o traço de um Outro, no qual se personificam a Tradição, 

a Verdade, a Beleza…”. É seguindo o traço deixado pela deusa Atenas que o discurso 

sobre a mulher, com poder de ocupar novos espaços e conquistar homens por mérito 

próprio, foi colocado pela Duloren para proporcionar as suas consumidoras as 

mesmas qualidades de uma mulher que lutou por seus ideais e que, hoje, desfruta 

das suas conquistas, sem se importar com a idade. 

A mulher Atenas, mesmo na terceira idade, apresenta uma vida intensa, tem 

vida sexual, trabalha no lar – e fora dele. Com 77 anos, idade da modelo do discurso 

3, muitas mulheres são viúvas, pois se casam com homens mais velhos, ou solteiras, 

e julgam-se autossuficientes como na juventude. (BOLEN, 1990). Conforme esse 
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discurso sobre as características da mulher Atenas é relacionado ao discurso 3 da 

Duloren, percebemos que os dois pertencem a mesma formação discursiva; a mulher 

que aparece na imagem tem qualidades que se aproximam das atenienses: ela, na 

terceira idade, também tem sua vida ativa. Além de cuidar do lar, cuida do seu corpo 

e se relaciona com homens bem mais jovens. É dessa maneira que “[...] cada discurso 

constituinte está indissociavelmente ligado a outro na gestão dessa coexistência 

impossível [...]. ” (MAINGUENEAU, 2008c, p. 140).  Assim, o discurso da deusa grega, 

como constituinte, permitiu o seu discurso outro, representado agora no enunciado da 

Duloren.  

Deusa das tecelãs e costureiras, Atenas foi uma artesã que criava peças de 

utilidades e esteticamente bonitas. (BOLEN, 1990). A Duloren, assim como a deusa, 

criou a peça que a modelo veste. Com isso, o outro discurso revelado por meio da 

relação existente entre o discurso da mulher Atenas e o discurso Duloren encontra-se 

no seu exterior. Assim, na relação estabelecida entre esses discursos, há uma 

apropriação por parte da marca da representação de Atenas como a deusa tecelã e 

costureira para afirmar uma imagem de empresa criativa, produtora de peças íntimas 

bonitas e de qualidade. 

A marca apresenta o seu discurso tomando o lugar da deusa, comparando seus 

produtos aos produzidos por ela. No entanto, só estabelecemos essa relação entre 

tais discursos se tivermos conhecimento que Atenas era uma deusa que costurava e 

criava peças de roupas. O interdiscurso aqui mostrado tem aspectos de um mesmo 

discurso que voltou a existir sob uma nova forma, provindos de uma mesma origem, 

que modificou a identidade desse discurso. Sobre identidade, Maingueneau (2000, p. 

5) é categórico: “[...] a identidade de um discurso se constitui e se alimenta através de 

outros discursos; falar é sempre falar com, contra ou por meio de outros discursos, 

outras vozes.”  

O discurso agora enunciado pela Duloren é um novo modo de entender os 

sentidos que a criação de novas peças revela, quando a marca passa a representar 

as mesmas qualidades da deusa grega, ao criar suas peças. 

Assim, o enunciado “A única tarefa doméstica que eu faço com prazer é passar 

o rodo” manifesta também que as qualidades desempenhadas por uma mulher da 

terceira idade não estão centradas apenas nos afazeres domésticos e nos cuidados 

com o lar. A expressão “passar o rodo” no enunciado não é só uma forma de enfatizar 
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a relação que essa mulher tem com o objeto rodo, utilizado para limpar a casa. De 

natureza ambígua, tal expressão também se configura como uma gíria utilizada pelos 

adolescentes, em especial para significar que uma pessoa se relaciona com várias 

outras em curto espaço de tempo.  

Esse discurso, que usa a metáfora do rodo para dizer que a mulher mais velha 

realiza outras tarefas além das domésticas, transforma esse discurso em metafórico 

e passa a significá-lo no plano do empoderamento feminino. Para colocar seu 

consumidor dentro desse discurso, a Duloren dá ênfase ao empoderamento feminino, 

mas, na verdade, está incentivando e, ao mesmo tempo, escolhendo o seu público. A 

empresa está dizendo para a mulher jovem – e também da terceira idade – que, na 

atual sociedade, a mulher tem de “passar o rodo”, tem de ter muitos amores e 

aventuras sexuais; e, para isso, precisa gastar dinheiro com beleza e com roupas. E 

se é para gastar dinheiro com roupas para ficar bonita e sensual, então, essa mulher 

deve usar Duloren.  Nas palavras de Maingueneau (2008b, p. 39), “[...] essa 

transformação é um processo que diz respeito ao conjunto de condições de 

possibilidades semânticas do discurso primeiro e cujo produto é um discurso 

concorrente [...]”. A mesma possibilidade linguística que dá ao discurso o sentido de 

função doméstica, realizado por uma senhora, permite entendê-lo como uma 

competência positiva no que se refere à idade e o lugar de poder e sensualidade que 

ocupa no discurso do agora.  

            

  6.4 DISCURSO 4 – EU PASSO POR CIMA DULOREN 

    

                                Discurso 4: Eu passo por cima 

 

                                        Fonte: Duloren / 2012 
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6.4.1 Cena Enunciativa Eu Passo Por Cima Duloren 
 
 
 A cena enunciativa é o resultado de uma encenação constituída por três cenas 

de fala: a cena englobante, aqui representando o tipo de discurso publicitário; a cena 

genérica, representada pelo gênero do discurso, com suporte material e finalidades 

específicas dentro da publicidade, aqui apresentada pela propaganda; e a cenografia, 

que é instituída pelo próprio discurso. A encenação que é dada por essa cenografia 

não tem sua formação presa ao tipo de discurso publicitário ou ao gênero propaganda; 

os discursos que encontraremos serão construídos pelo próprio discurso da Duloren. 

(MAINGUENEAU, 2008). 

A cenografia da propaganda da marca no discurso 4 tem sua encenação 

composta pela imagem da modelo Marcia Appelt, de 55 anos, integrante do grupo 

Ladies of the road12, que reúne mulheres apaixonadas por motos. Ela está de pé, perto 

de sua motocicleta, vestida com uma lingerie Duloren, luvas e jaqueta de couro pretas. 

Ao fundo, temos a presença de um homem sem camisa e de óculos escuros, que está 

deitado sobre uma motocicleta. E ainda o enunciado “Quem fica na frente eu passo 

por cima”, que termina de compor o quadro cênico desse discurso. 

De acordo com Maingueneau (2008c, p. 118, grifo do autor), “A cenografia é, 

ao mesmo tempo, origem e produto do discurso, ela legitima um enunciado que, 

retroativamente, deve legitimá-la [...]”. Dessa forma, os elementos que compõem o 

discurso 4 são utilizados para dar sentido a ele de forma específica.  

Segundo Maingueneau (2015, p. 123), “A noção de cenografia se apoia na ideia 

de que o enunciador, por meio da enunciação, organiza a situação a partir da qual 

pretende enunciar”. Assim, a encenação do discurso 4 procura, por meio do discurso 

da mulher que pilota motocicletas – atividade que antigamente era mais 

desempenhada por homens em nossa sociedade – representá-la também como 

pertencente a esse lugar.  As roupas de couro e a moto, elementos que imprimem na 

mulher desse discurso uma masculinidade, denotam uma contradição por revelar 

também que ela veste uma lingerie, confirmando que “O discurso publicitário é, com 

efeito, daqueles tipos de discurso que não deixam prever antecipadamente qual a 

                                                           
12 Grupo de mulheres com o objetivo de reunir ainda mais mulheres apaixonadas por suas motos de 

alta cilindradas, que escolheram o motociclismo como uma forma de vida, um meio de transporte ou 
diversão, sem visar nenhum interesse comercial ou fim lucrativo, apenas diversão e troca de 
experiências com mulheres que curtem aventuras sobre duas rodas. O primeiro encontro aconteceu 
em 09/07/2010, em Itapira-SP. Disponível em: <www.ladiesoftheroad.com>. 
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cenografia será mobilizada”. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 88). Portanto, a publicidade 

Duloren utiliza um discurso que pertence a um outro, no caso o do empoderamento 

da mulher que pilota motocicletas, atividade vista por muitos como exclusiva dos 

homens. 

A Duloren, ao tentar inovar um discurso próprio do gênero propaganda, que 

convença suas consumidoras a comprarem suas peças, busca, por meio do discurso 

do empoderamento feminino, valorizar o sujeito que não atende às exigências 

“oficiais” de beleza da nossa sociedade; principalmente por se tratar de uma atividade 

– dirigir moto – que, mesmo sendo exercida por homens e mulheres, ainda é 

estigmatizada no que diz respeito à mulher motociclista. Dessarte, a marca busca 

mostrar que esse perfil de mulher, mesmo vestindo roupas que a possam tornar 

masculinizada, apresenta-se sensual ao vestir uma lingerie Duloren.  

Ao observarmos o enunciado “Quem fica na frente eu passo por cima”, presente 

no discurso 4, constatamos uma ambiguidade que nos proporciona dois sentidos: um, 

passar por cima literalmente, que traz à tona um discurso existente em nossa 

sociedade, o qual desqualifica a mulher que dirige automóveis e pilota motocicletas; e 

outro, relacionado às maneiras dos outros sujeitos se posicionam a respeito da mulher 

que tem paixão por atividades prazerosas, fora do padrão daquelas cabíveis apenas 

ao sexo feminino, como a mulher desse discurso. Nessa perspectiva, “passar por 

cima” seria uma metáfora sobre o posicionamento dessa mulher perante a esses 

sujeitos.  

Ao “passar por cima desses discursos”, a Duloren almeja ganhar um novo 

mercado, um grupo de possíveis consumidoras que podem, em tese, render bons 

lucros financeiros. Assim, ao vender um estilo de vida a um novo consumidor, também 

está sugerindo a outras mulheres reais, gordinhas, jovens, senhoras etc., que elas 

podem ser mulheres arrojadas, participar de atividades emocionantes e ter muitas 

aventuras ao adquirirem uma lingerie Duloren.  

 A maneira que a cenografia é encenada legitima um posicionamento discursivo, 

que passa a validar os discursos.  Isso ocorre porque, de acordo com Maingueneau 

(1997, p. 32, grifo do autor), “Ao enunciar, eu me concedo um certo lugar e ‘atribuo 

um lugar complementar ao outro’, peço-lhe que se mantenha nele e que ‘reconheça 

que sou exatamente aquele que fala de meu lugar’.” O posicionamento que essa 

mulher tem sobre sua paixão por motocicletas coloca-a em um lugar em que esse 
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discurso é valorizado e oferece aos seus coenunciadores a possibilidade de fazerem 

parte desse lugar. Os sujeitos femininos que têm algum tipo de atividade prazerosa 

são convencidos pelo discurso 4 da marca a também ocuparem seus lugares, como 

faz a mulher da cena ora analisada. 

 

6.4.2 Ethos discursivo eu passo por cima Duloren 
 
 
 O discurso 4, “Eu passo por cima Duloren”, revela uma espécie de produto que 

sustenta o seu discurso ao mesmo tempo que o constrói. Esse produto é dado pelo 

ethos que recai sobre a figura do enunciador do discurso (marca Duloren). Segundo 

Maingueneau (2008a, p. 95), “[...] toda fala procede de um enunciador encarnado; 

mesmo quando escrito, um texto é sustentado por uma voz, a de um sujeito situado 

para além do texto.” O enunciado “Quem fica na frente eu passo por cima” e a mulher 

(fiadora do discurso) encarnam as qualidades de uma pessoa apaixonada por 

motocicletas como uma característica própria da marca, que, ao enunciar tal discurso, 

acaba projetando na figura da mulher a legitimação do seu próprio discurso. 

Entendemos, assim, que o discurso ora analisado se constitui por dois ethé, o ethos 

da Duloren e o ethos da fiadora, no intuito de dar corpo e voz à cenografia.  

 O ethos da marca Duloren é construído a partir do discurso que coloca a 

questão de dirigir motocicletas como um direito de todos os sujeitos, inclusive as 

mulheres, que podem realizar qualquer atividade que lhes deem prazer. Conforme a 

Duloren traz esse discurso para compor a sua cenografia, busca persuadir outras 

mulheres a também se sentirem da mesma forma. O ethos da marca, assim, é 

construído por meio desse posicionamento, o que “ [...] implica igualmente um 

investimento imaginário do corpo a adesão ‘física’ a um certo universo de sentido.” 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 11, grifo do autor). São esses outros sentidos que 

manifestam em seus coenunciadores o direito de também se sentirem felizes em 

realizar tarefas prazerosas, mesmo sendo atividades que outros sujeitos entendam 

como não pertencentes ao universo feminino. Portanto, no mesmo instante em que a 

Duloren utiliza um discurso que a sociedade supõe ser do universo masculino e coloca 

como protagonista o sujeito feminino, acaba por influenciar outras mulheres a serem 

sensuais em qualquer circunstância, grupo ou atividade que realizem, como a modelo 

do discurso 4. 
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 No que concerne ao ethos da fiadora, observamos que a informação contida 

no discurso revela que a modelo pertence ao grupo de mulheres apaixonadas por 

motocicletas Ladies of the road, uma vez que se apresenta nessa publicidade próxima 

à sua motocicleta, usando luvas e segurando sua jaqueta de couro – peças usadas 

por motociclistas. Ao utilizar e defender esse discurso, o sujeito feminino torna-se o 

próprio discurso, pois, de acordo com Maingueneau (2008a, p. 98), ”Essa noção de 

ethos compreende não só a dimensão propriamente vocal, mas também o conjunto 

de determinações físicas e psíquicas”.  

 Dessa maneira, a forma como a mulher se apresenta no discurso (as luvas, a 

jaqueta e a motocicleta) e o enunciado Ladies of the road compõem o ethos da mulher 

nessa cenografia, que não escolhe suas atividades prazerosas baseada no que a 

sociedade estipula como adequada a homens e/ou mulheres. Para ela, evidenciar sua 

paixão por motos é também dizer que não se importa com a classificação dada pela 

sociedade à mulher que dirige, principalmente àquela que gosta de uma atividade 

mais radical, como pilotar motocicletas. 

 Além disso, o enunciado que compõe a encenação “Quem fica na frente eu 

passo por cima” é a voz da mulher emprestada ao discurso para promover um 

posicionamento a respeito de outros sujeitos que não respeitem suas escolhas. 

Portanto, se alguém tentar mudar a sua escolha de pilotar motocicletas, ela passará 

por cima (metaforicamente) e não se convencerá do contrário. Esse ethos é composto 

a partir de suas qualidades como mulher que pilota e tem paixão por motos. Segundo 

Maingueneau (2008a, p. 100), “Para exercer um poder de captação, o ethos deve 

estar afinado com a conjuntura ideológica.” A maneira que a fiadora legitima o discurso 

da mulher motociclista só se tornou possível porque a sociedade contemporânea deu 

à mulher que dirige a oportunidade de ocupar um lugar que só pertencia aos sujeitos 

masculinos. 

 A Duloren, ao revelar que a atividade de pilotar motocicletas também é 

realizada por mulheres, manifesta o ethos da própria marca, uma empresa que pensa 

no perfil dessas mulheres e cria peças confortáveis como a que a modelo veste. Essa 

peça foi pensada exclusivamente para mulheres que gostam de conforto – descrição 

dada para esse tipo de peça pelo site da marca – pois a peça não tem costuras, pedras 

ou renda. Assim, outras mulheres que queiram fazer parte desse mundo também 
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podem se sentir bonitas e confortáveis ao pilotarem suas motocicletas. Na construção 

do ethos da fiadora do discurso, segundo Maingueneau (2008c, p. 65), “O destinatário 

o identifica apoiando-se em um conjunto difuso de representações sociais, avaliadas 

positiva ou negativamente de estereótipos”. Assim, podemos perceber que as 

representações dadas pelo ethos verificado no discurso 4 reforça positivamente o 

discurso da mulher que é apaixonada pelo mundo das motocicletas. 

 

6.4.3 Interdiscurso eu passo por cima Duloren 
 
 
 Entendemos que o campo publicitário é propício a diversos conjuntos de 

formações discursivas, por isso analisamos um espaço menor dentro desse campo, 

definido pelo próprio discurso encenado pela publicidade Duloren. Esse espaço 

apresenta diferentes posicionamentos discursivos que, dentro do discurso existente 

no interior desse campo, gladiam-se e significam diferentemente, sendo esses 

oriundos de um mesmo discurso que se modificou durante a história e significa agora 

no discurso da Duloren. Para Maingueneau (2008b, p. 38-39), “[...] o Outro do espaço 

discursivo representa a intervenção de um conjunto textual historicamente definível, 

que se encontra no mesmo palco do discurso”. Dessa forma, os discursos promovidos 

por um mesmo espaço discursivo implicarão à Duloren outros discursos que a história 

tratou de redefinir. 

 Dessa forma, o discurso 4 promove a apresentação de uma cenografia 

composta por uma integrante do grupo Ladies of the road, formado por mulheres 

apaixonadas por motocicletas. Vestida com uma lingerie Duloren, e posicionada 

próxima à sua motocicleta, essa mulher utiliza acessórios como luvas e jaqueta de 

couro, reafirmando o seu discurso e se colocando em sociedade como um sujeito que 

exerce uma atividade prazerosa, muito comum hoje também no mundo feminino. 

Como a nossa sociedade ainda relaciona a imagem da mulher com o sujeito não apto 

a dirigir e/ou pilotar, aquelas que têm o hábito de dirigir, como a mulher do discurso 4, 

recusam-se a aceitar esse discurso. É possível verificar essa posição se tomarmos o 

enunciado que acompanha a cenografia – “ Quem fica na frente eu passo por cima” – 

como o seu próprio discurso, o qual sinaliza sua posição a respeito de sujeitos que 

partilham desse outro discurso.  
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Segundo Maingueneau (2000, p. 5), “[...] a identidade de um discurso se 

constitui e se alimenta através de outros discursos; falar é sempre falar com, contra 

ou por meio de outros discursos, outras vozes.” Portanto, o discurso sobre a mulher 

que dirige apresenta dois posicionamentos dentro desse espaço discursivo: o que 

defende e o que se opõe às mulheres que dirigem. A utilização desse discurso pela 

marca Duloren foi uma escolha, e tem o propósito de gerar impacto entre essas duas 

posições existentes.  

 A marca em questão tenta evidenciar o discurso da mulher que pilota 

motocicletas como sujeito feminino dotado de sensualidade, que ao vestir uma de 

suas lingeries pode realizar “fetiches” dos homens que buscam o mesmo que ela: 

aventura sobre duas rodas. A lingerie legitima o discurso que a Duloren promove sobre 

a mulher consumidora dos seus produtos, que, em consequência disso, consegue 

realizar todos os seus desejos, o que é legitimado também pelo enunciado que 

acompanha todos os discursos da marca: “ Você não imagina do que uma Duloren é 

capaz”. Esses discursos vêm à tona na publicidade por meio da interdiscursividade, 

que apresenta outros sentidos na cena. Os discursos contemplados aqui são aqueles 

que se manifestam contrariamente dentro da formação discursiva do sujeito mulher 

que pilota motocicletas.  

 Destarte, em uma relação interdiscursiva, o discurso 4 da Duloren revela 

também um outro: o discurso mitológico grego sobre Ártemis, a deusa protetora dos 

animais, que sempre carregava consigo um arco. Conhecida por ter um caráter 

vingativo, um dia, ao banhar-se em uma fonte, foi surpreendida por um jovem que 

caçava nas proximidades o qual, ao vê-la nua, correu para longe. Em seguida, ao 

olhar-se em um espelho d’água, ele notou que ela o tinha transformado em um cervo. 

Como não podia ser reconhecido, foi perseguido e devorado pelos seus próprios cães. 

A corça e o javali eram os animais consagrados à deusa. Em sua estátua, Ártemis 

está com seu arco e sua corça. (VASCONCELLOS,1998). 

 A estátua de Ártemis (Diana na mitologia romana) é mais um discurso que 

relacionamos ao discurso 4, pois, na imagem que o compõe, o sujeito feminino se 

apresenta na mesma posição que a deusa em sua estátua. Ao segurar com a mão 

esquerda sua jaqueta de couro e com a direita o retrovisor de sua motocicleta, revela 

sua relação com o discurso “Outro” contado pela mitologia, no que diz respeito ao arco 

e a corça presentes na estátua de Ártemis.  Portanto, o discurso que a Duloren mostra 
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em sua cenografia tem uma ligação interdiscursiva que “[...] se encontra na raiz de um 

Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é em momento algum 

passível de ser considerado sob a figura de uma plenitude autônoma.” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 37). É um discurso que, seguindo uma linearidade 

discursiva, apresenta um novo efeito de sentido como um aprimoramento de sua 

identidade primeira. 

 A jaqueta de couro da mulher está relacionada com o arco segurado por 

Ártemis em sua estátua: do mesmo modo que a jaqueta de couro é um objeto utilizado 

por motociclistas para se protegerem do frio, do sol e do vento, em suas aventuras 

pelas estradas, o arco utilizado por Ártemis, além de protegê-la dos perigos da 

floresta, era um instrumento necessário à sua atividade de caça. Desse modo, a 

jaqueta de couro também pode ser entendida como um instrumento que a mulher de 

hoje, principalmente a que pilota motocicleta, utiliza para se proteger e “caçar”, quando 

necessário, o sujeito masculino que lhe proporcione bem-estar, tornando-se também 

uma de suas atividades prazerosas. Assim, a Duloren, ao vender um estilo de vida 

aventureira, proporciona também a realização de desejos íntimos por meio do uso das 

peças de lingerie da marca. 

 A mulher e a estátua não seguram a jaqueta e o arco com as mesmas mãos, 

o que pode ser um efeito de sentido que mostrar uma mudança sobre o discurso da 

mulher que dirige, já que essa sofreu preconceitos e hoje ocupa um lugar diferente na 

sociedade, onde é aceita como sujeito que sabe dirigir e pilotar. Essa relação existente 

entre o discurso da Duloren e o seu “Outro” é a relação entre o discurso do agora e o 

seu constituinte. Para Maingueneau (2008c, p. 140), “Todo discurso constituinte se 

organiza em torno de textos-fontes, indissociáveis de instituições que garantem que 

ele é necessário para interpretá-los e dizem que ele está autorizado a fazê-lo”. Dessa 

forma, entendemos que todos os discursos dos quais temos conhecimento são 

originados por fatos históricos e sociais, que reproduzem no agora discursos mesmos, 

próprios do interior de suas formações discursivas. 

 Da mesma maneira, ao comparamos a corça, animal de estimação da deusa 

Ártemis (ou Diana), com a motocicleta no discurso da Duloren, entendemos que 

ambos possuem as mesmas representações de sentido para suas donas. O animal e 

a motocicleta são essenciais em suas vidas, estimados por elas: a corça é um animal 
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de estimação para a deusa Ártemis, bem como a motocicleta é um veículo de 

estimação para a mulher que compõe a imagem do discurso 4. 

 Outra característica interdiscursiva importante que devemos relacionar é a 

forma como a motocicleta e a corça são seguradas, pelo retrovisor e chifre 

respectivamente. Desse modo, a moto no discurso 4 da Duloren revela sua relação 

com a corça, animal de estimação da deusa Ártemis. Márcia, modelo dessa 

publicidade, tem 55 anos e, ao ter sua idade revelada no discurso, permite-nos 

constatar que já saiu da fase de reprodução, ao contrário da corça, que mostra pelos 

seus chifres que continua nessa fase e, por isso, utiliza-os para lutar com outros 

machos na batalha por uma fêmea. No entanto, a mulher da publicidade mostra no 

discurso do agora que continua na batalha por homens, como se pode perceber por 

meio da presença de um sujeito masculino na imagem. Contudo, além de conseguir 

“caçar”, ela quer ocupar uma posição na sociedade que possibilite reproduzir seu 

comportamento para mulheres que desejam esse mesmo discurso e lugar. 

 Ao entendermos a relação interdiscursiva nesse discurso, verificamos a 

presença de outros discursos, que tomaram como materialidade o discurso da marca 

de lingerie, por meio de um processo que utiliza um discurso anterior, repleto de 

possibilidades de significação, para criar discursos outros, os quais competem com o 

primeiro, ou seja,  a partir do discurso da Mitologia Grega, a Duloren construiu seu 

discurso, significando diversos sentidos concorrentes, no qual diferentes 

posicionamentos se confrontam em um mesmo espaço discursivo. 
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7 CONCLUSÃO  

 
 

Ao longo deste trabalho, procuramos investigar os discursos publicitários da 

campanha Duloren e as mulheres reais, da marca de lingerie Duloren, veiculada pela 

mídia no ano de 2012. Analisamos como são constituídas as relações de sentido 

promovidas por tal publicidade, que evidencia a beleza feminina fora dos padrões 

presentes na maioria das publicidades. Para isso, consideramos o biotipo, a cor da 

pele, a idade e a paixão por motocicletas,  com base nas categorias de interdiscurso, 

cena enunciativa e ethos discursivo, desenvolvidas por Maingueneau (2008a, 2008b, 

2008c, 2008d, 2010, 2015), para mostrar que essa marca vê esses perfis de beleza 

como a beleza real do nosso cotidiano, o que vai  ao encontro do principal objetivo da 

marca: vender os seus produtos para mulheres cujos perfis estão ausentes da maioria 

das publicidades, de forma a promover a adesão desses sujeitos a esse mercado 

consumidor  e aumentar o potencial financeiro da empresa.  

Assim, o nosso objetivo nesta pesquisa foi verificar o papel do interdiscurso e 

das cenas de enunciação presentes nos discursos da campanha Duloren e as 

mulheres reais, procurando identificar a forma como se constitui o ethos discursivo nos 

discursos publicitários integrantes dessa campanha. Entendemos que essa 

publicidade procura, por meio de suas cenas enunciativas, promover as relações 

interdiscursivas dos seus discursos, construindo dessa forma o ethos da marca e o 

ethos das fiadoras desses discursos. 

As análises dos quatro discursos da campanha Duloren e as mulheres reais 

que realizamos nesta pesquisa, com base na materialidade expressa pelo discurso 

publicitário, levaram-nos a concluir que a marca buscou, por meio da sua publicidade, 

empoderar sujeitos femininos “reais” – gordas, magras, jovens, senhoras na terceira 

idade, brancas, negras, ricas e pobres – presentes em nossa sociedade, mas que são 

marginalizadas no que concerne a questões como beleza e sensualidade. A utilização 

de modelos que fogem aos padrões impostos pela maioria das publicidades é uma 

estratégia persuasiva adotada pela marca, para ganhar outros perfis de 

consumidoras, e, desse modo, realizar sua intenção: vender o maior número possível 

de peças. 

Conforme a Duloren apresenta a beleza e a sensualidade das mulheres negras, 

gordas, senhoras na terceira idade e mulheres apaixonadas por motocicletas, 
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apresentadas nos discursos que compõem o nosso corpus, a marca as coloca em um 

lugar de prestígio em nossa sociedade, legitimando discursos já existentes e os 

ressignificando, de forma a valorizá-los. Desse modo, a marca Duloren utilizou 

discursos que a sociedade por muito tempo estigmatizou para vender, junto a suas 

peças, um sonho, um estilo de vida, uma nova forma de se comportar na sociedade 

contemporânea, ao dizer que a beleza existe em toda mulher, independentemente do 

corpo, da idade ou da atividade prazerosa que ela exerça, além de conscientizar 

outras mulheres sobre esse novo lugar que elas podem – e devem – ocupar.  

Não podemos deixar de considerar, também, a intenção da marca Duloren ao 

expor esses discursos:  vender mais peças íntimas no mercado. A publicidade dessa 

marca, ao mostrar “mulheres reais”, de diversos tipos de beleza, convence seus 

coenunciadores (novos consumidores), representantes dessas belezas, que é 

possível se sentirem bonitas e sensuais como as modelos dos discursos analisados. 

Com relação às categorias de análise selecionadas para realização dessa 

pesquisa, chegamos a esta conclusão sobre cena enunciativa: os discursos 

analisados têm suas cenas formadas pela cena englobante do tipo publicitário. A cena 

genérica é representada pelas propagandas (os quatro discursos) utilizadas pela 

Duloren para se dirigir ao seu público consumidor e, dessa forma, compor o quadro 

cênico de cada discurso selecionado. 

Quanto à cenografia, observamos que as quatro cenografias analisadas neste 

trabalho, foram criadas para encenar discursos de outros tipos, que não pertencem 

ao tipo publicitário; mas, ao serem utilizados pela marca, legitimaram o discurso da 

mulher que consome os produtos dessa empresa. Portanto, tais cenografias 

empoderam as mulheres da nossa sociedade, independentemente da cor da pele, do 

biotipo, da idade ou do hobby – nesse caso, pilotar motocicletas – e validam esses 

discursos como belezas reais, o que, consequentemente, impulsiona-as a adquirir 

essas peças para, assim, sentirem-se bonitas e sensuais, como as mulheres que 

compõem as imagens utilizadas nas campanhas. Podemos dizer, então, que as cenas 

enunciativas dessa publicidade pertencem a um tipo de discurso que concede poder 

ao sujeito feminino. 

No que se refere ao ethos discursivo revelado pelas cenografias, cada um dos 

quatro discursos analisados apresenta dois ethé: um revelado pela própria marca e 

outro relacionado à imagem das mulheres apresentadas na publicidade. O primeiro 
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utiliza discursos acerca do empoderamento feminino, para dizer que a empresa se 

preocupa em criar peças íntimas para consumidoras de todos os biotipos, 

evidenciando, por meio das modelos que figuram nas cenas da campanha da Duloren, 

que essas são as belezas reais. Assim, a marca mostra que enxerga essas mulheres 

e se preocupa em atendê-las, respeitando suas singularidades. O outro ethos está 

relacionado à imagem das fiadoras dos discursos: conforme esses sujeitos exibem 

suas belezas nos discursos enunciados pela marca, mostram também que não se 

preocupam com os preconceitos que outros possam ter em relação a elas. As 

maneiras de agir e enunciar expressas por essas mulheres dão voz e corpo ao 

discurso da Duloren, pois elas tomam para si e sustentam, positivamente, uma nova 

maneira de ser e se portar na sociedade. 

A respeito do interdiscurso, podemos concluir que os discursos encontrados 

durante a análise do corpus desta pesquisa fazem parte de uma rede de discursos, 

presente no interior de uma formação discursiva, a qual a Duloren pertence. Dessa 

maneira, conseguimos encontrá-los sob essa materialidade, bem como seus outros 

sentidos. Assim, observamos que os “Outros” discursos encontrados têm sua relação 

interdiscursiva originada na Mitologia. Portanto, todos os discursos analisados se 

relacionam entre si também em seu discurso primeiro, o mitológico. 

 O posicionamento da marca Duloren em relação aos discursos aqui 

manifestados prioriza o empoderamento do sujeito feminino em discursos que 

apresentam divergências no interior de um mesmo campo discursivo, já que existem 

latentes em nossa sociedade posicionamentos discursivos que, dentro de um mesmo 

campo (o publicitário), entram em divergência e significam diferentemente as 

mulheres, a partir de um mesmo discurso. Portanto, a Duloren, ao elaborar sua 

publicidade, infere em seus discursos maneiras de viver e pensar próprias do seu 

campo discursivo. Enaltecer sujeitos femininos, por exemplo, com diferentes biótipos, 

tonalidades da pele, mulheres na terceira idade, ou hobbies, como pilotar motocicleta, 

além de ser um posicionamento comum a maioria dessas mulheres, é também uma 

forma que a marca encontrou de persuadi-las a adquirem suas peças íntimas.  

 A publicidade Duloren consegue imprimir em suas consumidoras um novo 

modo de viver, em que os preconceitos, culturalmente remetidos à sua imagem, não 

as faça perderem o lugar já conquistado na sociedade. Para isso, enuncia o discurso 

do campo do empoderamento em sua publicidade, colocando esses sujeitos em 
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destaque, de forma positiva.  Assim, promove em outras mulheres o direito – e o dever 

– de também se posicionarem, como fazem as modelos das cenas da campanha da 

marca de lingerie. Portanto, a promoção do poder da mulher, questão abordada pelos 

quatro discursos analisados não diz respeito apenas à publicidade destinada à venda 

de peças íntimas, mas, principalmente, à incorporação desse papel positivo, que as 

mulheres de todos os perfis devem representar socialmente. 

  Portanto, entendemos que nossa investigação pode contribuir para os estudos 

da AD de tendência francesa e para as pesquisas acerca dos estudos de 

Maingueneau que tenham como objeto investigativo os discursos publicitários, por 

entendermos que a publicidade é um universo vasto de discursos e que nos permite, 

por meio de suas materialidades, observar os posicionamentos dos sujeitos, os quais 

acabam por explicar os diversos sentidos do discurso. Assim, concluímos este 

trabalho afirmando que os resultados alcançados podem vir a suscitar novos 

esclarecimentos em uma nova fase da pesquisa. 
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