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RESUMO 
 
Este trabalho visou analisar a construção discursiva engendrada entre a publicidade e o 
jornalismo, dentro de um suporte midiático. O jornal impresso que fez parte do estudo foi o 
Diário de Santa Maria do mês de Dezembro de 2006. A partir do aprofundamento de discurso, 
análise do discurso, construção jornalística e seus preceitos e da estruturação textual da 
publicidade, observou-se que existe uma hibridização entre as duas áreas da comunicação. 
Nisto a publicidade se faz presente dentro da construção discursiva do jornal impresso e como 
ela se mostra. Essa narrativa formata a problemática deste trabalho, que buscou, então, 
entender essa reconstrução do discurso e como a publicidade se apresentava dentro dele. Para 
melhor estudar, o corpus foi definido e separado por categorias, onde se apresentavam os 
traços mais importantes da publicidade, onde foram comparados, interpretados e analisados. 
Percebeu-se que o jornal apresenta uma certa preocupação com seu consumidor e que a 
publicidade criou o seu espaço dentro das matérias jornalísticas. Assim, a publicidade e o 
jornalismo andam e se complementam de maneira a gerar um discurso único para o seu 
enunciatário. 
 
 
Palavras-chave: Discurso Publicitário, Discurso Jornalístico, Estratégias Discursivas, 
Hibridização. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

 Este trabalho concentra-se em entender o discurso. Não somente o discurso natural, 

mas o discurso que aglutina um jogo de idéias publicitárias e que se concentra dentro de um 

jornal impresso. As matérias analisadas servem de “pano de fundo” para que a publicidade se 

aproprie de seus preceitos para transmitir os efeitos da persuasão. 

 Por isso, este Trabalho Final de Graduação, busca, através da Análise do Discurso, 

entender como as matérias (narrativas) jornalísticas exploram a formatação do texto 

publicitário. O jornal escolhido foi o Diário de Santa Maria, do grupo Rede Brasil Sul de 

Comunicação (RBS), por ser um veículo que se destaca na sua região de abrangência. O mês 

de dezembro foi escolhido para a seleção dos jornais em função de ser um período de maior 

volume de vendas, tanto do jornal como do comércio da cidade, pois abraça as épocas de 

Natal e preparação para o Ano Novo. 

Muitas vezes ao se ler o jornal, não se absorve a totalidade de seu discurso, e poucas 

vezes se dialoga com o mesmo na busca de entender o que ele traz de conteúdo que não seja 

apenas factual e noticioso. A escolha do tema para este TFG foi o fato de ler e observar no 

jornal as formas e traços publicitários incutidos dentro deste meio, que instigaram a busca do 

entendimento e de como acontece e se mostra a construção deste implícito publicitário dentro 

do explícito do jornal. 

Ver a publicidade imbricada dentro do texto jornalístico ainda não é costumeiro, e o 

enunciatário ainda não tem o hábito de se perguntar o que o texto está exatamente querendo 

que ele perceba. Assim, a busca deste trabalho é entender esse engendramento e como ele se 

mostra em um jornal que está facilmente à disposição de todos que queiram receber mais 

informações. Por isso, se fez necessário o estudo voltado para o método de análise do 

discurso. 

 O motivo por se trabalhar com a análise do discurso faz parte do interesse da autora 

por estratégias de construção comunicacionais, ainda mais as que abarcam e engendram duas 

áreas distintas como a publicidade e o jornalismo. Este método é para este trabalho, o mais 

coerente, pos é ele quem traz ao pesquisador a possibilidade de interpretar e entender 

amplamente o discurso. 

Portanto, tem-se como problemática a seguinte questão: como acontece a construção 

do implícito da propaganda dentro do explícito da matéria jornalística, em que matérias do 

Jornal Diário de Santa Maria, recolhidas no mês de dezembro de 2006, elas aparecem?  
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Para atender o questionamento acima, a estrutura deste relato tem início no Capítulo 

Dois, onde se encontra o contexto do objetivo de pesquisa. O foco deste capítulo é mostrar de 

uma maneira geral o que faz parte de um discurso para que ele seja real, mostrando as 

diferenças entre um discurso chamado Natural e Midiático. Para isso, traçou-se um diálogo 

entre autores como: Eliseo Verón e Eni Orlandi. 

No capítulo Três, tem início o entendimento do suporte teórico do TFG. Nele se busca 

compreender a publicidade desde seu início, reportando-se posteriormente ao seu discurso, 

meios e formas utilizados para conquistar o seu público-alvo através do texto. Os autores 

Antônio Sandmann, Nelly de Carvalho, Adilson Citelli, dentre outros, foram usados para esta 

discussão. 

No capítulo Quatro, buscou-se através de Dominique Maingueneau, José Rebelo e 

Nelson Traquina, compreender o jornalismo desde sua aparição até sua construção textual 

atual. Como ele se porta e sua forma de construir um discurso que interaja e prenda a atenção 

do seu enunciatário. 

O capítulo Cinco traz Flávia Miranda com a sua teoria da Hibridização entre o 

jornalismo impresso e a publicidade, e ainda Maurice Mouillaud e Adair Peruzzolo com a 

construção do discurso e, por último, Leandro Marshall com a atuação sobre conformidade do 

jornalismo perante a publicidade. 

Já o Capítulo Seis explica a metodologia deste TFG e em seguida dá início à análise 

prática. O Capítulo Sete começa mostrando os traços e técnicas publicitárias que se 

mostraram dentro do jornal impresso e traz como parâmetro de entendimento destes traços às 

categorias de análise. 

O Capítulo Oito apresenta a conclusão. Ele se desenvolve trazendo as particularidades 

e compreensões sobre o tema deste trabalho. E por último, em anexo, as matérias que foram 

analisadas durante o trabalho.  

 Este trabalho tem caráter qualitativo por que une as interpretações feitas pela autora a 

partir de um aprofundamento teórico e um diálogo constante com o corpus de análise e os 

autores da área. 
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2. O DISCURSO: 

  

 O discurso é a interação histórica e verídica dos acontecimentos narrados, falados ou 

escritos sobre fatos acontecidos, histórias, contos, conhecimentos empíricos entre outros, 

comenta Orlandi (2007). E há uma diferenciação entre o discurso natural ou espontâneo e o 

discurso midiático. O natural é o discurso produzido na expressão rotineira das pessoas, já o 

midiático é constante e transmite a expressão final de uma mensagem planejada.  

Na interpretação de Orlandi (2007, p.17), o discurso “trabalha a relação língua-

discurso-ideologia”, onde o ser humano transfere seus pensamentos de inúmeras formas, mas 

que chegam a um receptor que as aceita. Para que o discurso aconteça de fato, tem-se a 

necessidade de haver pelo menos o emissor, a mensagem que se deseja transmitir e um 

receptor.  

 Antes da mensagem ser transmitida, é necessário que ela faça sentido, ou seja, que o 

receptor a entenda e participe dela, de forma a interagir com o enunciatário, sendo que o 

imaginário também faz parte do funcionamento da linguagem. Como afirma Orlandi (2007), o 

imaginário constrói uma imagem que funciona na relação entre sujeitos, explicitando os 

modos de discursividade e fazendo com que o discurso seja melhor compreendido. Assim, o 

discurso exige uma relação participativa entre as partes para que ele aconteça de forma real. 

Por isso, para que o discurso funcione, é necessário um código, onde ambos os sujeitos 

(emissor e receptor) o compreendam, para que a mensagem seja entendida entre eles. O 

código é constituído de componentes semânticos e fonológicos e composto ainda, de sesmas1, 

que são entendidos e interpretados por seus interlocutores. 

Além de compreender um código, se faz necessário que enunciador e o enunciatário, 

estejam relacionados por um contrato de leitura, no caso dos textos escritos. Ou seja, eles 

tomam parte de princípios e regras, aceitas entre eles, que permitem que a troca de 

informações ocorra e que seja entendida por ambos. Uma destas regras é o contrato de leitura, 

pois é através dele, que o enunciador e o enunciatário têm a relação de troca. Pinto (1999) 

coloca que os “contratos de leitura são estabelecidos entre os meios de comunicação, e o seu 

público consumidor/receptor. Assim, entende-se por contrato de leitura, a identificação, por 

parte dos receptores, com a ótica dos fatos do veículo.” 

                                                
1 Os semas são as unidades compostas por um significante e um significado. Portanto, um “código” é um sistema 
de relações entre dois “universos do discurso”: o campo semântico (do lado do significante – “o plano do 
indicador”) e o campo noético (do lado do significado – “o plano do indicador”).  Significante, significado e 
sema são entidades abstratas, classes de fatos. VERÓN (2004, p. 41). 
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Este contrato de leitura está embreado na mensagem fazendo-a ter um sentido de 

forma que a sua construção seja entendida e interpretada pelo seu receptor. Peruzzolo (2002, 

p. 187) explica que “o contrato de leitura não é um dizer fechado que tem um sentido 

determinado a ser colhido”. Então, o contrato de leitura garante uma inter-relação entre o 

enunciador-mensagem-receptor, onde eles se ligam através de preceitos pré-estabelecidos 

para que a mensagem faça sentido e transmita o a idéia desejada. 

 Dentro da construção do discurso, tem-se a ideologia2, a produção de sentidos, a 

história e a sociedade onde os indivíduos se englobam e vivem, que interferem na 

interpretação dos dados da mensagem. O discurso é embreado de ideologia. A ideologia é o 

signo, é a palavra, como justifica Brandão (1995), é ela quem eleva um conteúdo, uma idéia, a 

tomar lugar nos grupos e classes sociais. É a ideologia que forma e materializa o discurso em 

relação à língua e à história.  

O ser humano se comunica, certamente, não somente com a fala e a escrita, mas com 

gestos, olhares e tudo o que o envolve. Verón (1980, p.83), explica que “Um discurso jamais 

produz um único efeito; desenha, ao contrário, um campo de efeitos possíveis”, ou seja, tudo 

que envolve o enunciatário pode fazer parte da mensagem. Assim, se chega à noção de 

produção de sentido, onde, as palavras podem mudar de sentido, conforme a sua colocação e 

interpretação dentro do discurso. 

 A produção de sentido, explica Orlandi, está ligada “as palavras que mudam de 

sentido segundo as posições daqueles que as empregam. Elas “tiram” seu sentido dessas 

posições, isto é, em relação às formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem”. 

(2007, p. 42). A colocação do indivíduo em determinada sociedade, desenvolvimento cultural 

e intelectual, dão a ele uma capacidade diferenciada de interpretação, ou seja, dois indivíduos 

diferentes que recebam a mesma mensagem podem interpretá-la de formas diferentes, 

podendo chegar a conclusões diversas. 

 Verón afirma que o interdiscurso é a relação ou conjuntos discursivos de dimensões 

variadas que chegam até o sujeito.O interdiscurso é uma das condições fundamentais, como 

explica o mesmo autor, para o funcionamento da mensagem. 

 Já o discurso midiático tem suas diferenças em contrapartida ao discurso natural, como 

expõe Rodrigues (2002), é a forma verbal da não-pessoa, é o discurso que tem seu sentido 

                                                
2 “(...) “ideológico” designa, portanto, não um objeto, não um conjunto identificável de “coisas” (que chamemos 
de idéias, representações, opiniões ou doutrinas), mas uma dimensão de análise do funcionamento social. Trata-
se do ideológico cada vez que uma produção significante (quaisquer que sejam seu suporte e suas matérias 
significantes em jogo) é considerada em suas relações com os mecanismos de base do funcionamento social 
enquanto condições de produção do sentido.” Verón (2004, p. 56) 
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elaborado anteriormente e é o produto final da mídia. O discurso midiático é diferente, 

portanto, do discurso de uma forma geral. Além dos meios usados para a disseminação da 

mensagem, ele é formatado e pensado a partir de um receptor específico. Assim, “ser 

destinatário de um discurso é ser envolvido por ele, ser alvo do seu sentido, ser obrigado a 

responder as suas interpelações, deixar-se ir na direção que ele próprio produz, orientada e 

dirige”, (RODRIGUES in MOUILLAUD, 2002, p. 218). 

 O discurso midiático aborda a função referencial e principalmente visa dar menção aos 

acontecimentos de mundo (função fática), transferindo assim um contato direto entre público 

e mensagem, afirma Rodrigues (2002). Segundo o mesmo autor, o discurso midiático pode ser 

de natureza Exotérica3, que trata da legitimidade do texto, e de natureza metafórica, que é a 

substituição de termos relacionados ao tema para enfatizar o texto.  

 No discurso midiático a construção, então, é elaborada de maneira a integrar a 

mensagem e um determinado consumidor ou público pré-determinado, onde estes se 

identificam e entendem a mensagem conforme suas disposições culturais e sociais. 

 Tanto no discurso natural quanto no midiático, há uma relação entre emissor e 

receptor, pois o primeiro geralmente estrutura a sua mensagem objetivando o entendimento do 

segundo, utilizando-se de um código que é compreendido por ambos. Esta transmissão leva 

consigo, ainda, o fator ideológico e produz um determinado sentido. 

 O diferencial entre o discurso natural e midiático é que natural se expõe de maneira a 

atingir poucos receptores, e geralmente de forma verbal. Já o segundo se dispõe de forma a 

interagir com um público maior, direcionado e determinado, utilizando-se de meios 

diversificados para publicar a mensagem e para fazer com que ela chegue até o receptor 

desejado.  

 O discurso, indiferente de ser natural ou midiático, rege a comunicação. É por meio 

dele que as pessoas se relacionam, transmitem mensagens e criam uma atmosfera de 

conhecimento. O discurso permite a transferência de dados, de informações e idéias no 

decorrer dos séculos, é a forma mais simples e complexa de da construção ideológica e da 

história. 

  

 

 

 

                                                
3 A natureza Exotérica do discurso “aplica-se às modalidades discursivas que não são reservadas a um corpo 
institucional em particular, mas destinadas a todos indiscriminadamente” Rodrigues (2002, p. 220) 
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3. PUBLICIDADE E PROPAGANDA: 

 

 A Publicidade e a Propaganda fazem parte, hoje, do cotidiano das pessoas. São 

discursos elaborados e planejados visando o entendimento da mensagem e que esta, de certa 

forma, influencie os públicos ao consumo.  Existem diferentes formas e meios de disseminar 

uma idéia, como o rádio e a televisão, que são meios tradicionais, e também os alternativos, 

como o envelopamento de um ônibus. E tudo para transmitir um argumento de venda, para 

gerar em determinado nicho de mercado um desejo de consumo. 

 A publicidade diferentemente da propaganda, visa à venda de algo material, enquanto 

a segunda visa à propagação de uma idéia. Estes conceitos de publicidade e de propaganda se 

pretende entender no decorrer deste sub-capítulo, além de outras formatações e construções 

que fazem parte da publicidade e da propaganda. 

 

 

3.1. História da Publicidade e Propaganda: 

 

 A distinção entre a publicidade e a propaganda muitas vezes não é conhecida 

verdadeiramente, pois seus conceitos se fundem na mente das pessoas, embora exista uma 

distinção entre os dois termos. Por isso, faz-se necessário o entendimento de como e quando 

surgiram as primeiras comprovações da utilização da publicidade e da propaganda.   

O termo Propaganda se originou do Latim com a expressão Congregatio de 

Propaganda Fidae, ou “Congregação da fé que deve ser propagada”. Esta foi uma 

congregação idealizada pela Igreja Católica para doutrinar os católicos no século XVI, explica 

Sandmann (2003). Hoje o termo é aplicado ao conjunto de regras e técnicas empregadas para 

propagar idéias.  

A Publicidade é um conjunto de regras e técnicas empregadas para divulgar a venda de 

produtos ou serviços. Está ligada à sociedade de consumo e à era industrial. Hoje, a 

publicidade tem grande papel no mundo capitalista, pois é ela que seduz e modela as relações 

sociais, políticas e econômicas, segundo Marshall (2003).  

Como se percebe, a publicidade, se diferencia da propaganda, mas as duas podem 

andar juntas para a construção de anúncios, por exemplo. Suas formatações, embora 

diferenciadas, podem primar pelo mesmo objetivo, ou ainda, trabalhar de forma individual, 

como pode ser ver na afirmação: 
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O paradoxo da propaganda é que, sem outro objetivo senão fazer agir, ela atinge seus 
fins utilizando o que a linguagem tem de mais gratuito e gratificante: o jogo, a 
imaginação, a poesia. A função poética fixa a atenção na forma da mensagem, 
desviando-a do que é dito. A função da publicidade é o oposto: se nos fixarmos na 
forma, não compraremos o produto. Daí ela ser um achado verbal, mas não uma 
poesia; um achado verbal que consiste em usar algo de extraordinário para falar de 
coisas banais. A criação não é um ato livre; é um “auxiliar de vendas”, em que o 
artista tem consciência de sua sujeição à sociedade de consumo (CARVALHO, 
2000, p. 162). 

 
 
 Por mais diferentes que sejam, a publicidade e a propaganda têm um único objetivo, 

atingir o seu público-alvo, levando-o a uma tomada de decisão. A publicidade e a propaganda 

rumam ao mercado consumidor, influenciando-o ao consumo. 

 

3.2. O Discurso Publicitário: 

 

A mensagem da publicidade busca a sedução do público. Ela tem a intenção de reter a 

atenção, incentivando o desejo do sujeito de fazer parte do mundo que a publicidade constrói. 

É baseada na argumentação, na adjetivação, na informação e na persuasão, interagindo com as 

necessidades e a carência humana. A relação dessa mensagem com o seu receptor é construída 

sem neutralidade e é o que faz do discurso publicitário uma ferramenta do consumo. 

O discurso é construído de forma a buscar a imagem e a idealização que o receptor 

espera constituir para si, ou seja, o texto é a manifestação do desejo do receptor, conforme 

explica Peruzzolo (2002). E a publicidade, para compor sua criação, transfere para o texto a 

imagem que o consumidor espera alcançar para si quando se torna usuário de um determinado 

produto ou marca. 

Mas para que esta mensagem funcione, e que realmente interaja nas necessidades e 

desejos do consumidor, faz-se necessário o contrato de leitura, pois somente haverá relação 

entre o anunciante e seu público-alvo, se a mensagem estiver de acordo com regras que façam 

deste consumidor referência para a construção do texto, ou seja, ele deve estar disposto de 

maneira que interfira nos anseios do consumidor. O contrato de leitura dentro da publicidade 

funciona como um regulador, que dá o foco da mensagem, assim, a criação desta é a 

construção voltada diretamente para o perfil do consumidor, de forma a chamar a sua atenção, 

fazendo-o ler, participar e entender a idéia que esta sendo transmitida a ele. 

O contrato de leitura, como se viu anteriormente, são regras que regulamentam e 

tornam possível a troca de informações entre enunciador e enunciatário. Essas regras dentro 

da publicidade visam interagir com o consumidor, fazendo com que o anunciante, a agência, o 
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veículo, o público-alvo e o produto (ou o serviço), relacionem-se e consigam repassar entre 

um e outro a idéia (conceito) que se deseja alcançar em relação ou público. Assim, a 

publicidade transfere a informação primeira do anunciante através de um veículo que chega 

até a realidade do consumidor, que a aceita e a transforma em desejo de consumo, e que por 

fim realiza a compra. Logicamente, se não houvesse esse tipo de contrato, o consumidor 

receberia uma mensagem e ela não seria entendida, e o ciclo de consumo não se tornaria 

possível. 

Além de se estabelecer um contrato entre a mensagem e o receptor, a publicidade se 

utiliza da persuasão para aglutinar mais relevância ao que se está transmitindo. A persuasão é, 

assim, um dos fatores mais importantes na construção do texto publicitário. É ela quem traz 

força ao texto e que faz o texto “funcionar” com mais efusão. A persuasão, segundo Gregório 

(2007), tem o propósito de fazer com que as pessoas tomem atitudes ou assumam linhas de 

conduta que se almejam dela. O autor ainda acrescenta que existem três gêneros de persuasão: 

o convencer4, o comover 5e o agradar6. A técnica da persuasão é refletida nas formas de 

adjetivações, estilos e exposição de informações que compõem os textos publicitários. Ela 

eleva as necessidades e cria desejos, onde o consumidor se realiza quando efetua a compra. 

Nessa busca da publicidade em criar um determinado desejo em um público, 

despertando neste, a necessidade de consumo de produtos que vão além do consciente 

humano, os textos assim, buscam interagir e se fixar na memória das pessoas, promovendo a 

vontade da compra. Para Figueiredo (2005), a publicidade leva vários itens em relevância para 

criar uma peça que seja adequada e que estimule a necessidade das pessoas de consumir um 

produto ou serviço.  

Na criação de uma campanha, existe a busca constante em conseguir expressar de 

forma persuasiva uma mensagem sobre um produto ou marca, que se relacione a um público, 

fazendo-o consumir. É a inter-relação que se almeja entre enunciatário-mensagem-receptor. 

Criar uma mensagem que instigue a imaginação do consumidor, que mexa com seus 

sentimentos é o ponto crucial da criatividade da mensagem publicitária. 

Como salienta Citelli (1985, p. 42), “um texto publicitário, pode tender à busca de uma 

originalidade instigante”. A publicidade, assim, tenta entrar na mente humana e busca, então, 

desenvolver a ânsia e a vontade das pessoas que irão de certa buscarem um determinado 

produto ou serviço, não ficando fora de um costume ou modismo, que a própria publicidade 

                                                
4 Ligada ao domínio intelectual, onde se captura a mente através de argumentos e exemplos. 
5 Voltada para o coração, à comoção e paixão. Busca alcançar os sentimentos. 
6 Relativo a afetividade. 
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cria. Citelli (1985, p.43) ainda aponta que “o texto publicitário nasce na conjunção de vários 

fatores, quer psico-sociais-econômicos, quer do uso daquele enorme conjunto de efeitos 

retóricos aos quais não faltam às figuras de linguagem, as técnicas argumentativas, os 

raciocínios”.  O texto, portanto, é o elo entre quem produz a publicidade e quem a recebe, é o 

texto (mensagem) que transmite o fator ideológico7 que o emissor deseja que o receptor capte. 

O receptor, neste caso, é o público-alvo de um determinado serviço, produto ou marca. 

O público-alvo, como é conhecido na publicidade, é o consumidor da mensagem, é ele 

quem decide e efetua a compra de determinado produto. Ele é o argumento da construção do 

discurso, a busca incessante, e o bem mais importante. Por isso, as peças publicitárias são 

pensadas e construídas de forma que interajam e prendam a atenção desses sujeitos, pois, a 

relação da identificação público-mensagem é o que move e propulsiona o objetivo da 

publicidade, ou seja, o consumo. 

 

Toda estrutura publicitária sustenta uma argumentação icônico-lingüística que leva o 
consumidor a convencer-se consciente ou inconsciente. Tem a forma de diálogo, mas 
produz uma relação assimétrica na qual o emissor, embora use o imperativo, 
transmite uma expressão alheia a si própria. O verdadeiro emissor permanece 
ausente do circuito da fala; o receptor, contudo, é atingido pela atenção desse 
emissor em relação ao objeto (CARVALHO, 2000, P.13).  

 

Na construção do texto publicitário, o enunciatário (no caso o profissional de criação) 

tenta informar e argumentar com uma formatação estética que agrade os olhos e os ouvidos do 

seu público, tentando fazer com que este se sinta único. Na estruturação do discurso 

publicitário, de acordo com Sandmann (2003), o profissional de criação busca enfatizar os 

recursos persuasivos ao destinatário da mensagem e levá-lo a consumir. Logo, ter argumentos 

que sejam condizentes com a realidade e sonhos do consumidor é uma das maneiras de 

alcançá-lo e convencê-lo de que o produto que se quer vender é sempre o melhor artigo para 

ele.  

 

Prender a atenção do leitor ou ouvinte parece ser a porfia8 maior. Por isso, a 
criatividade incansável do propagandista ou publicitário na busca incessante de 
meios estilísticos que façam com que o leitor ou ouvinte preste a atenção em seu 
texto se tornou necessária (SANDMANN, 2003, p. 12).   

 

                                                
7 A ideologia, como afirma ORLANDI (2007, p. 46) “é a condição para a constituição do sujeito e dos sentidos 
(...) é a relação entre mensagem e mundo”. Assim, ideologia são idéias e interpretações relacionadas ao sujeito e 
ao seu mundo. 
8 Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa, porfia é o mesmo que discussão, comenta de palavras, insistência, luta. 
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Nesta construção publicitária, a tentativa é convencer que um determinado objeto é o 

que mais se identifica com um sujeito, com seu estilo de vida e renda.  A mensagem visa 

passar esse argumento ao público referente e condizente com o produto, de forma que este se 

sinta aceito socialmente, por estar usufruindo dos benefícios (mesmo que emocionais) que o 

produto, marca ou serviço disponibilizam. A mensagem busca fazer com que o indivíduo se 

identifique emocionalmente com o objeto da mensagem. 

A publicidade salta aos olhos e ao corpo de todos na sociedade apoteótica do 

consumo, ressalta Marshall (2003). Sendo que é praticamente impossível hoje, que uma 

pessoa faça algo no seu meio social sem esbarrar com os apelos sedutores, das mensagens e 

do consumismo. Dessa forma, percebe-se que o discurso publicitário se encontra entremeado 

em todos os níveis da sociedade, tanto na televisão, no rádio, nos jornais, nas ruas e nos mais 

variados e inesperados locais. A mensagem se expõe ao público onde ele está, entrando na sua 

casa, no trabalho e em todos os meios sociais que ele participa. 

 
Hoje, podemos afirmar que a publicidade transformou-se em um dos motores da 
engrenagem da sociedade capitalista de massa e, sobretudo, qualifica-se a assumir o 
lugar da imprensa no posto de quarto poder de nosso modelo econômico de 
sociedade (MARSHALL, 2003, p. 93). 
 
 

A sociedade ganhou uma nova denominação, é chamada de Sociedade de Informação. 

Ela recebe a cada instante inúmeras mensagens, inseridas em muitos meios de divulgação, que 

vão dos tradicionais rádio, televisão e jornal, até mesmo um balão gigante no meio da rua. 

Com todo esse acúmulo de informações, nem todas as mensagens são capturadas por inteiro, 

pelo público correto.  

Por esse motivo, a construção do discurso publicitário se lança por técnicas e 

referências na busca de se diferenciar das mensagens que o consumidor recebe. Assim, a 

ambigüidade se faz um artefato muito usual e que causa estranheza ao leitor. Essa técnica 

chama a atenção do indivíduo, na busca de fazer com que ele capte a mensagem. Escrever 

uma mensagem que cause uma dúvida ao receptor pode fazer com que ele busque mais 

informações sobre o que leu e viu. Isso faz com que o sujeito interaja com a mensagem. 

Então, as mensagens podem ou não ser captadas pelo público que a publicidade deseja. 

Sendo que existem as que são realmente recebidas pelo consumidor, que acaba se 

identificando com o objeto de venda, e se tem, como conclui Peruzzolo (2002, p. 187), um 

chamado leitor ativo, pois “o leitor aceita ler o texto como está, fazendo-o produzir um 

sentido como consumação da obra”. Portanto, o receptor entende e interpreta a mensagem, 

passando a fazer parte da criação, caso contrário, ela se transforma em uma paisagem que 
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constitui a cena. O ver, o ler e o captar a mensagem, estão longe de garantir que o texto foi 

captado e entendimento de maneira sólida e eficiente, assim, é necessário que haja a 

interpretação, e o entendimento para que ocorra a o desejo e a busca pelo produto. 

 Persuadir o leitor e fazer com que a mensagem realmente o agrade, levando-o à 

compra final é o desafio da publicidade. Encantar e informar são premissas que constituem a 

criação de uma boa peça A transferência de um discurso condizente com a formação do 

consumidor, como um diálogo voltado para a sua linguagem diária, com características que 

fazem parte dos seus sonhos, são formas de atingi-lo e de convencê-lo que determinado 

produto ou serviço é aquilo que o permitirá realizar seus sonhos e desejos.  
 

A função persuasiva na linguagem publicitária consiste em tentar mudar a atitude do 
receptor. Para isso, ao elaborar o texto, o publicitário leva em conta o receptor ideal 
da mensagem, ou seja, o público para o qual a mensagem está sendo criada. O 
vocabulário é escolhido no registro referente a seus usos. Tomando por base o vazio 
interior de cada ser humano, a mensagem faz ver que falta algo para completar esse 
vazio, utiliza palavras adequadas, que despertam o desejo de ser feliz, natural de 
cada ser. Por meio das palavras, o receptor descobre o que lhe faltava, embora logo 
após a compra sinta a frustração de permanecer insatisfeito (CARVALHO, 2000, 
p.19).  
 
 

Quando um texto não tem efeito sobre o consumidor, causa certa inconformação 

publicitária, pois não são atingidos os objetivos almejados pelo criador, assim, novas táticas e 

tendências surgem conforme as necessidades de alcançar o público-alvo. A construção 

publicitária está sempre em crescimento e atualização, ao passo que a sociedade recebe mais 

informação. Isso se faz necessário para que se possa alcançar um nível de destaque em meio 

de tantas mensagens. A inovação é uma realidade que faz do publicitário um artesão, que se 

molda e se desenvolve a cada mensagem.  

Mas não basta inovar, anda é necessário persuadir o consumidor, produzindo uma 

relação de significados e sentidos para que este público consuma os produtos anunciados. 

Assim, essa relação entre mensagem-consumidor-sentido é chamada de produção de sentido, 

estruturada em cima da persuasão.  Citelli (1985, p.8) explica que “é possível afirmar que o 

elemento persuasivo está colado ao discurso como a pele ao corpo”, e ainda completa 

afirmando que é muito difícil rastrear discursos que escapem à crença. Na publicidade, a 

construção do texto, comenta Citelli (1985, p. 42), “pode tender à busca de uma originalidade 

instigante”, assim, a construção da indução publicitária vai além, ela busca instigar, inovar e 

apreender a atenção do público.  

A publicidade está imbricada de artefatos, técnicas e meios para convencer o seu 

público. Os recursos persuasivos são inúmeros, mas eles têm que ser usados corretamente na 
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hora de sua aplicação, ponderando o cliente e seu histórico cultural, pois essa ligação entre 

mensagem e público não pode falhar na hora de convencer este a se interessar pelo objeto a 

que se quer que consuma.  

 
Os recursos de persuasão estão, na verdade, como processo, ligados às relações de 
agenciamento entre enunciador e enunciatário, por isso também são considerados 
como relações argumentativas que se constroem entre eles. Todavia o projeto 
integral da construção de um objeto de comunicação fica submetido a estratégias de 
persuasão e, portanto, qualquer mecanismo de produção de sentido se soma a ele 
(PERUZZOLO, 2002, p. 181). 
 

A palavra (texto) nesta construção é fundamental, pois é ela que se associa ao grupo, 

que tem valor, estrutura e é a expressão da sociedade. A palavra é a construção primeira de 

uma evocação ao consumo, é ela que se entremeia nas mentes e que incentiva o consumidor. 

Com isso, a construção textual de uma mensagem é baseada na categorização do 

léxico, do uso de substantivos, de adjetivos e de verbos, que somados fazem da construção do 

texto publicitário uma transpiração de criatividade, informação que condiz com o produto a 

ser vendido e renovação da vontade e do desejo. Isso faz com que as pessoas se sintam parte 

de uma sociedade idealizada e que os acolhe. 

No discurso publicitário são trabalhadas mais que regras gramaticais, são 

desenvolvidas técnicas de criação. Essas técnicas se fazem usuais porque sentidos denotativos 

e conotativos presenciam uma ideologia e se transfiguram de forma a se fazerem parte do 

indivíduo que a recebe. O texto publicitário gera imagens, conceitos que se caracterizam e 

influenciam na escolha do seu consumidor. De acordo com Carvalho (2000, p. 09) “devemos 

considerar que, na realidade, a linguagem publicitária usa recursos estilísticos e 

argumentativos da linguagem cotidiana, ela própria voltada para informar e manipular. Falar é 

argumentar, é tentar impor”. E a autora ainda completa: 

 

Do ponto de vista da comunicação, constata-se que o receptor não é passivo, pois a 
publicidade tem um grande poder de violação e desobediência que deve ser 
decodificado de forma conveniente. A todo o momento o receptor é instigado a 
desvelar e a descobrir o sentido real. A função publicitária, no entanto, limita as 
audácias da forma. Busca-se o impacto para atrair a atenção, deseja-se descobrir a 
impertinência, mas evita-se o exagero da brincadeira sem compromisso: o anúncio 
terá sempre uma âncora lançada à realidade. Qualquer que seja o mundo imaginário, 
o ambiente de sonho construído, deve-se poder retornar a realidade pelo fio condutor 
icônico ou lingüístico. Sonhos não faturam, e a arte e o jogo devem curvar-se ante a 
função de venda (CARVALHO, 2000, p. 162). 
 
 

 O discurso vai além do ler e ver as formas gramaticais; é entender e interpretar o que 

está sendo dito. E é isso que a publicidade deseja de seu público, que ele não apenas veja, 
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entretanto que se relacione com a mensagem e com o que ela quer passar. A comoção e a 

identificação fazem parte deste discurso persuasivo, e que de certa forma leva consciente e 

inconscientemente as pessoas a comprarem, deixando um sentimento de satisfação e de 

inclusão. 
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4. JORNALISMO IMPRESSO 

 

 O jornalismo impresso, desde seu surgimento, é um componente ideológico que lança 

mão da credibilidade para transmitir fatos reais que aconteceram ou que irão acontecer, e que 

de certa forma afetam o decorrer da sociedade, explica Marshall (2003). O Jornalismo tem 

como função primeira informar de maneira coerente e exata fatos noticiosos e de interesse de 

uma população. 

 O jornal impresso já faz parte há muito tempo da sociedade, como se percebe no 

decorrer do próximo sub-capítulo, e era ele o responsável por transmitir novas idéias. Nos 

dias de hoje, nota-se uma diferença na construção discursiva do mesmo, explica Marshall 

(2003), que se mistura as outras áreas de comunicação e que se preocupa em manter o 

leitorado fiel, transmitindo-lhe qualquer assunto que possa ser de seu interesse. O jornal é o 

meio que demonstra credibilidade e que se preocupa ainda com a sociedade. 

 

4.1. História do Jornal Impresso: 

 

 O surgimento do jornalismo, ou da imprensa, é contraditório entre autores que 

estudam a história desta área. Marshall (2003) afirma que o jornalismo surgiu na época da 

Roma antiga, ou que poderia ter surgido com os gregos. Mas o certo é que ambas as 

civilizações colocavam suas notícias e acontecimentos em tábuas ou pedras espalhadas pela 

cidade, para que toda a população as lesse.  

No entanto, Melo (2003) propõe que os japoneses, chineses e coreanos, já no século 

VIII, possuíam uma estrutura semelhante a dos tipos móveis, e, portanto, seriam os “donos” 

dos primeiros jornais. O autor acrescenta que esses povos utilizavam os tipos móveis para 

imprimir textos e ditos religiosos, sem o cunho comercial dos escritos.  

Deixadas as discrepâncias de lado, o jornalismo impresso, em conformidade com 

Marshall (2003), teria sido firmado com a invenção dos tipos móveis de Gutenberg, em 1445, 

onde o jornal passa a ser vendido e comercializado em uma escala muito maior que a 

costumeira, facilitando a expansão das informações. Independente de seu berço, e de suas 

influências primeiras como religião, credo, governos e economias, o jornalismo surgiu para 

expor ideais, ideologias, pensamentos, críticas e elogios a todas essas vertentes. E é a forma 

mais crível em que os fatos e acontecimentos são narrados.  
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 Na prática inicial do jornalismo, a crítica e a transfiguração de ideais eram as bases de 

construção de seus textos. Os jornalistas desta época, século XV, almejavam mudanças, e se 

utilizavam do impresso para expô-las, a fim de tentar mudar a sociedade e uma época. 

 No começo do jornal impresso, não existiam textos publicitários. Seu uso foi iniciado 

em 1770, como explica Miranda (2007), quando os jornais ingleses e norte-americanos 

publicaram os primeiros anúncios pagos. No decorrer do tempo, essa fonte de verba passou a 

ser a principal renda para a manutenção dos jornais impressos, além de tornar o mesmo mais 

barato e acessível para público. 

 O jornalismo mais atual visa levar ao leitor fatos relevantes, acontecimentos que 

interessem e acrescentem informações. Divulga informações através de uma objetividade e 

princípios que se unem aos interesses de seu leitorado. Vale acrescentar que o texto 

jornalístico passa pelo cunho interpretativo do jornalista que seleciona os fatos mais 

relevantes a serem divulgados. 

 

4.2. O Discurso Jornalístico: 

  

 O jornal impresso, como se sabe, já faz parte do dia-a-dia das pessoas há alguns 

séculos. Ele se tornou importante por permitir a troca de informações entre públicos de 

lugares distintos, pois, com o passar do tempo, ele atingiu um grande alcance e disponibiliza 

uma vasta quantidade de informações. 

 O jornalismo se baseia em várias premissas para alcançar e manter sua credibilidade. 

Algumas delas são: clareza, objetividade, argumentação, concisão, precisão, correção, marcos 

temporais, imediatismo, fontes críveis. Deste modo, pode-se resumir que o jornalismo é 

informação. E estes são alguns dos fatores que promovem a produção de um texto 

jornalístico.  

Logicamente, que esta construção vai muito além. A narrativa jornalística é um relato 

de fatos reais para um leitor real, mediado pela subjetividade de um profissional que seleciona 

dados e termos para melhor contar a sua história, relata Marshall (2003). Tem-se, então, a 

interpretação e a visão do jornalista, a forma com que suas fontes retratam os fatos, as 

maneiras de o próprio enunciatário interpretar do texto, todos esses fatores interferem no 

recebimento e entendimento da mensagem pelo leitor final. 

 O jornalista utiliza códigos de linguagem conhecidos de seu leitor para que este 

compreenda sua mensagem. Isto cria um vínculo entre o periódico e público, onde o leitor já 

tem uma noção antecipada da forma que jornal irá publicizar os acontecimentos. 
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 Desta forma, configura-se o contrato de leitura, em que o jornalista interpreta um 

acontecimento e o narra em linguagem jornalística. Do outro lado, o leitor tem o interesse em 

saber as notícias da forma pela qual está acostumado, ou seja, de uma maneira objetiva e 

imparcial.  

Este contrato, como afirma Maingueneau (2002), é a relação entre os participantes de 

uma enunciação que aceitam alguns princípios que tornam possíveis as trocas de informações. 

Somados a ele temos os valores-notícia9 e os critérios de noticiabilidade10, onde o jornalista se 

baseia, juntamente com suas interpretações, para informar e materializar fatos relevantes aos 

leitores. 

 Não é o jornalismo que impõe o recebimento das informações desta forma, mas sim o 

acordo entre mídia e público que firmaram o contrato. A empresa jornalística precisa 

conhecer seu público para saber a melhor forma de conquistá-lo. Isto interfere diretamente na 

produção das notícias. 

 

O discurso jornalístico situa o início do acontecimento narrado num tempo anterior 
ao da sua produção enquanto discurso, e obviamente, ao da sua recepção pelo leitor. 
Através deste recuo temporal, ele actualiza o passado, ou melhor, transporta 
virtualmente o leitor para o momento de ocorrência do acontecimento já ocorrido 
(REBELO, 2000, p. 111). 

 

 A matéria jornalística tem por função trazer ao leitor o fato que já ocorreu ou que tem 

data certa para acontecer. O jornal recria o acontecimento, segundo a visão do jornalista. A 

linguagem objetiva, em terceira pessoa e imparcial, leva o leitor a conhecer ou relembrar um 

fato segundo a ótica do jornalista ou a linha editorial da empresa. 

 Um periódico, como o Diário de Santa Maria, faz parte de uma empresa onde a 

finalidade é o lucro. O jornal vende um produto, no caso, as notícias e é devido a elas que as 

pessoas o compram ou assinam. Como em toda empresa, há objetivos, metas e uma visão 

ímpar.  

 O jornal tem uma voz própria que é expressa em sua linha editorial. O objetivo do 

jornalista sempre está em conquistar a atenção do leitor e fazer com que ele leia sua matéria. 

Porém, isso nem sempre acontece, pois o leitor decide as notícias que tem interesse de 

consumir. 

                                                
9 Valores-notícia “constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são considerados suficientemente 
interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em noticia?” Wolf (2003, p. 195). 
10 “Podemos definir noticiabilidade como o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 
jornalístico, isto é, possuir valor como notícia”, ressalta Traquina (2005, p. 63). 
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 O jornalismo, como a publicidade, também busca a atenção do leitor, por isso as 

editorias dos jornais impressos trazem o básico: política, geral, esporte, cultura, polícia e 

economia. Contudo, com o decorrer dos anos, acrescentaram-se novos cadernos como os que 

alocam fatos sobre cinema, televisão, fofocas sobre a vida de pessoas conhecidas da 

sociedade, entre outros.  

A hegemonia do jornalismo contemporâneo curva-se ao mercado, como afirma 

Marshall (2003, p.27) “no novo modelo, o jornalismo cor-de-rosa vive num regime de 

mimetismo e espetacularização, em que a regra é estabelecer elementos que atraiam 

compradores e investidores e mantenham, assim, a saúde financeira da empresa”. Sendo 

assim, mais do que narrar os acontecimentos, o trabalho do jornal está em mostrar ao público 

o que ele quer e da forma que está habituado.  

 Por isso, um dos fatores que marca a construção do texto jornalístico é a ordem e a 

forma com que as informações são inseridas no texto. Uma das técnicas mais usadas para a 

disponibilização destas é a Pirâmide Invertida – que traz as informações de uma forma 

decrescente, ou seja, trazendo o fato mais relevante no início e os menos importantes no final 

do texto. Sendo que o mais significante é que o discurso deve estar inserido no contexto 

social, então, não bastam os fatos serem proeminentes, eles devem aferir aos interesses do 

leitor, que está participando como sujeito da interpretação. Assim, o leitor está participando e 

recebendo a ideologia contida no impresso. 

O acontecimento é a base para a estruturação do texto jornalístico. O seu discurso é 

composto pela objetividade e confirmação de fatos conhecidos ou referentes a algo que reflita 

diretamente no cotidiano dos leitores. Por isso, “na verdade, e para além da informação nova, 

o que o leitor procura no jornal é, sobretudo, a confirmação dos elementos que já fazem parte 

do seu universo referencial. Confirmação é a chave da fidelização”, justifica Rebelo (2000, 

p.110). 

É plausível que o jornalista se utilize da realidade que as fontes fornecem, mas ele 

pode se utilizar também de suas expressões e retratar isso no momento em que produz o seu 

texto. Deixando-se claro, que isso depende ainda, das escolhas de pauta à edição, onde 

passam por verificação e seleção das fontes e pela hierarquia das informações. Para isso, 

ainda, se faz necessário que o jornalista formule a matéria de forma a fazer crer em sua 

veracidade, ou seja, o jornalista redige o seu texto na tentativa de vender uma versão da 

realidade. 

 A colocação de fontes de referência seja de entrevistados, relatos, fotografias que 

comprovem os fatos, ou qualquer outra forma que leve a constatação da veracidade é utilizada 
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pelo jornalista. Seu desfecho de informar corretamente e seguramente é o que torna sólida a 

credibilidade de um jornal. Embora, exista a interferência do meio, do jornal e do jornalista na 

formatação final da matéria.  

 O discurso jornalístico é construído de forma que o jornalista se torna um artista 

plástico, como diz Rebelo (2000), ele se torna a autoridade, pois é quem conhece o código, a 

origem, o fundamento e se torna o autor da realidade.  Ele instala uma relação de confiança, 

que está baseada no contrato de leitura, e que garante o desenvolvimento e a validação de seu 

trabalho.  

 
Está, pois, na sua capacidade em construir essa ilusão da realidade, sendo certo que, 
na maior parte das vezes, a matéria-prima utilizada, isto é, a que chega à redação 
para ser convertida em notícia, é, já ela, o resultado de uma cadeia enunciativa de 
dimensão indefinida. (REBELO, 2000, p. 109). 
 
 

 Uma informação para se tornar notícia, um passa por diversos procedimentos, desde a 

captura de informações do jornalista, a verificação e sua veracidade, chegando à correção 

final antes da impressão do jornal. Até que no fim desta rotina produtiva, observa-se que “as 

notícias influenciam aquilo em que as pessoas pensam”, avalia Traquina (2005, p.16). Assim, 

além do poder de informar, o jornalismo leva as pessoas a pensarem naquilo que foi 

publicizado11. O jornal constrói a imagem do acontecimento, e traça os caminhos, onde o 

leitor percorre para criar a sua percepção dos fatos. Esse pensamento pode ser enquadrado 

dentro da expressão do jornalista, com os argumentos que traz para a construção do discurso. 

O jornalista tenta transferir o fato que já aconteceu de uma maneira objetiva, ou seja, ele faz 

uma reconstrução da verdade. 

 A personalidade do jornalista é parte presente em seu texto, pois ele é o dono do 

discurso enquanto o rege. Portanto, a ação do jornalista, no que afirma Verón (2005, p.52), 

intervém na construção da mensagem, ou seja, “se mudam os valores das variáveis postuladas 

como condições de produção, o discurso também muda”. A formulação das ideologias muda 

conforme o contexto social e a interpretação individual e do veículo a que se associa.  

 O discurso jornalístico somente é eficaz porque é aceito pelo público, caso contrário a 

inter-relação presente no contrato de leitura não aconteceria. Há um jogo de interesses entre o 

jornalista e o leitor, pois o primeiro pretende fazer saber e o segundo, deseja saber.  

 Em vista disso, tanto o jornalismo como a publicidade, transferem informações. 

Embora se utilizem formas de construção textual diferentes, ambos têm características 

próprias, que os identificam.  
                                                
11 Que foi divulgado, exposto na mídia.  
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5. DO EXPLÍCITO AO IMPLÍCITO: A HIBRIDIZAÇÃO DO DIS CURSO NA MÍDIA:  

 

Nas leituras dos jornais, percebem-se matérias que falam sobre determinados serviços, 

produtos ou empresas, como se estes fossem fatos relevantes para o discurso jornalístico, 

embora façam parte, principalmente, de uma construção agregada com a publicidade. Essa 

inversão da estruturação jornalística favorece, no seu sentido fundamental, a publicidade que 

se associa da credibilidade do jornal impresso para transmitir a sua mensagem de consumo. 

Com visão nesse campo, a análise do discurso se torna fundamental para o entendimento de 

como os traços publicitários12 se agregam ao discurso jornalístico e se apóiam, neste, para 

credibilizar ainda mais o texto publicitário. 

Essa união entre os gêneros publicitário e jornalístico é segundo Miranda (2007), 

denominada de “hibridização13 ou misturas de conteúdo”. A autora explica ainda que essa 

relação interfere no sentido da construção conferido a cada gênero. A construção discursiva é 

a base das áreas da comunicação, e por isso, justificam os sentidos de produção. 

O discurso, como argumenta Peruzzolo (2002, p. 161), “é uma narrativa olhada sob o 

ponto de vista das opções e dos investimentos dos sujeitos da enunciação”. A construção do 

discurso está ligada intimamente à transmissão ideológica, esta, por sua vez reflete uma 

produção de sentido, que é estabelecida por meio de um contrato, que possibilita a troca 

verídica entre enunciador e receptor. A análise do discurso, então, relaciona-se com o 

entendimento da construção textual, baseada na busca do implícito que se associa aos 

tropos14. A mensagem implícita é aquela que aparece no conteúdo explicito. Ela se destaca de 

diversas formas, a principal é na forma de tropos.  

O contrato, como considera Maingueneau (2006, p.35), é a relação “para destacar que 

os participantes de uma enunciação devem aceitar tacitamente certo número de princípios que 

tornam possível a troca, e certo número de regras que a controlam”, é por essa relação que se 

estabelece a verdadeira possibilidade de troca. Acrescenta-se ainda que para esta ser concreta, 

deve haver produção de sentido, em que a persuasão esteja interagindo com o receptor, ou 

                                                
12 Os traços publicitários são as formas básicas em que o discurso se baseia para se construir. Conforme Pinto 
(2007), vemos a informação, a sugestão, a emoção, a sexualidade, a ideologia, a identificação do individuo com 
o produto / serviço, a inclusão, entre inúmeros outros itens que podem constituir a formatação do texto 
publicitário. 
13 Hibridização – está de acordo com a construção que se apresenta atualmente e será adotado no desenvolver do 
trabalho presente 
14 Tropo é sinônimo de Figuras de linguagem, que significa a expressão humana não caracterizada de forma real, 
mas sim de maneira a deixar varias maneiras de interpretação, pode-se ainda dizer, que é a substituição de um 
termo por outro de formatação diferente, mas de mesmo significado e que expresse o sentimento humano.  
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seja, o enunciador tem uma mensagem e deseja que o enunciatário a receba e a aceite como 

verídica. 

O estudo voltado para a análise do discurso é muito abrangente, pois é ele que 

examina as relações entre enunciador e enunciatário, avalia os recursos e estratégias utilizadas 

para a formação da mensagem. Como expõe Peruzzolo (2002, p.166) “a análise do discurso é 

bastante complexa e tem muitas opções, como estudar o discurso relatado e/ou implícito, 

argumentação, a relação interlocutiva, etc.”. Nesta relação, o implícito é o objeto referente 

para o aprofundamento do estudo presente já que é ele que se ‘apresenta’ na construção 

textual jornalística, na forma de interpelação publicitária. 

Comenta Porto (2002) que a análise do discurso desmembra o texto, o desconstrói, 

para posteriormente dar sentido sob a forma de um novo enunciado, que pode dar um novo 

sentido ao que foi dito. Assim, explica: 

 

Falar de análise do discurso é falar de uma atividade de desconstrução de 
enunciados. Falar da desconstrução do jornal implica, quem sabe, também ter de 
trilhar um percurso inverso, o da construção do jornal. E esta está passando e vai 
passar mais ainda por mudanças muito significativas, relacionadas com este grande 
paradigma das sociedades da informação, que é a interatividade. (in MOUILLAUD e 
PORTO, 2002, p. 253). 
 
 

A construção, tanto do texto publicitário como do jornalístico, é baseada na tentativa 

de transmitir uma ideologia (idéia, informação) sobre determinado assunto (ou produto no 

caso da publicidade). Por isso, em concordância com Brandão (1995, p.12), soma-se que o 

“ponto de articulação dos processos ideológicos e os fenômenos lingüísticos é, portanto, o 

discurso”. Assim, o discurso se constrói, conforme a autora, sobre a formatação e a 

transmissão de idéias, e na busca de instigar um determinado sujeito a consumir esta 

ideologia. E para que essa ideologia chegue até ao consumidor se faz necessário se utilizar da 

persuasão.  

A persuasão é um artifício usado na construção discursiva dos textos jornalísticos e 

publicitários. E sua configuração constrói o ato de assumir uma postura ideológica, a fim de 

se alcançar uma determinada inclusão, seja ela informativa ou por consumo de algum artigo 

específico. Em conformidade com Peruzzolo (2002, p. 188), “no seu trabalho de operar a 

persuasão, o enunciador fabrica um dizer que, nos termos em que é posto, estrutura e organiza 

um modo de leitura. Espalha marcas e dispõe traços que devem ser notados, seguidos e 

interpretados pelo destinatário”. Há certa correlação entre o enunciador e o destinatário, pois 

existe a necessidade que um capte a intenção do outro.   
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O jornalismo tem em comum com a publicidade o agendamento e os contratos de 

leitura, mas os valores-notícia fazem parte de sua construção independente. Como afirma 

Marshall (2003), os valores-notícia buscam acontecimentos interessantes, significativos e 

relevantes para ser notícia. O autor também afirma que estes valores parecem ser deixados de 

lado, e o que passa a agregar sentido é, se esta empresa ou produto, trarão retornos lucrativos 

nas vendas do jornal. Marshall (2003) ainda segue comentando que a significação do 

jornalismo de raiz, com seus critérios e fundamentos, parece se deixar levar pela publicidade e 

pela busca do vender mais. Esta influência nas normas práticas comunicacionais poderá estar 

mudando o enfoque tanto no jornalismo como na publicidade, pois um estará se utilizando do 

outro em prol da construção de um discurso de venda.  

Os valores-notícia são os critérios que ditam os valores de como compor uma notícia 

para esta ser noticiabilizada15. Traquina (2005) divide os valores-notícia ou critérios de 

noticiabilidade em seleção e construção. A seleção é a escolha que o jornalista faz em 

transformar ou não um fato em assunto jornalístico. A construção é a forma que o jornalista 

montou, destacou, omitiu e elegeu como prioridade da sua matéria. O autor, esses preceitos 

estão relacionados à política editorial do veículo.  

A identificação do consumidor com o produto é um ponto central a ser alcançado. 

Pois é neste momento, que o indivíduo se identifica com o objeto, e é nesse instante que se 

tem o efeito chamado: desejo. E é assim que se formula e que se justifica a compra. O 

indivíduo passa a construir uma identidade, baseada no que o produto oferece (na idéia que o 

produto passa), ou seja, ele será mais feliz, mais bonito ou inteligente se comprar o produto, 

baseado na ideologia que a mensagem transfere como imagem positiva para a construção do 

ser.  

A produção de sentido transfigura o desejo (sonho) em algo palpável. Verón (1980, 

p.22) ressalta que o “(...) processo de produção (de sentido), isto é, como trabalho social 

dentro do conjunto produtivo de uma sociedade dada ou de um tipo de sociedade”. Vê-se, 

então, que este elemento já faz parte, definitivamente, da sociedade e que, através dela, 

somada a persuasão, cria-se e produz-se uma imagem sobre o produto, marca, serviço ou 

ideologia.  

O valor ideológico e a produção de sentido dos agendamentos, formam o lócus que 

compõe o texto, sendo ele jornalístico ou publicitário. A transfiguração de uma ideologia é a 

busca da relação com o seu receptor, isso faz com que: 

                                                
15 “Podemos definir noticiabilidade como o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 
jornalístico, isto é, possuir valor como notícia”, ressalta TRAQUINA (2005, p. 63). 
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A análise ideológica da produção social de sentido nada mais é do que a busca dos 
traços que os níveis do funcionamento social não deixam de imprimir nos discursos 
sociais. (...) O ideológico, como sentido geral, é produzido como desvio, como 
diferença interdiscursiva (VERÓN, 2005, p.59). 

 

O jornalismo, como comenta Marshall (2003), descreve uma ideologia que pode estar 

se entrelaçando com a publicidade e ambos geram um terceiro nível de discurso que 

influencia quem o recebe. Neste ponto, o leitor passa a ser visto como consumidor, e recebe 

mais do que informação. 

Marshall (2003) ainda descreve que a construção do texto jornalístico pode estar se 

agregando ou sendo composta de um cunho publicitário, não seguindo, assim, criteriosamente 

os valores-notícia que dão características ao texto do jornal e trazendo de alguma forma traços 

publicitários. Ele se embasa na vantagem de mostrar algo, um produto e não um fato. Tem-se 

então, uma forma de construção de discurso, que se disponibiliza em um novo modelo de 

produção de sentido: a venda de algo como notícia. A publicidade, assim, toma conta da 

credibilidade do meio jornal para acrescer em sua estratégia de venda, quebrando os valores-

notícia em seu significado original.  

 

Hoje, podemos afirmar que a publicidade transformou-se em um dos motores da 
engrenagem da sociedade capitalista de massa e, sobretudo, qualifica-se a assumir o 
lugar da imprensa no posto de quarto poder de nosso modelo econômico de 
sociedade. (MARSHALL, 2003, p. 93). 

 

Em diferenciação ao jornalismo, a publicidade, é uma alavanca capitalista que, 

mantém até mesmo o meio jornalístico. Com o processo de estetização e do ter, como afirma 

Marshall (2003), a publicidade transcendeu os limites e tornou-se a síntese da conquista 

mercadológica, graças ao poder da persuasão.  

Como expõe Pinto (1997, p. 35), a publicidade é “como espelho e molde do 

imaginário”, tanto dos desejos coletivos como individuais. Conforme a mesma autora, a 

publicidade reflete as atitudes, ilusões, crenças e tudo o que caracteriza determinada cultura, 

para que seus indivíduos participem da construção ideológica correspondente aos formadores 

de opinião, para que se permitam integrar à sociedade de consumo. A publicidade trata das 

feridas da comunidade consumista, “socializando” o indivíduo, dando-lhe formas de pensar e 

agir, e interagindo com o imaginário e o real de cada grupo social.  

Esse engendramento entre publicidade e jornalismo é conhecido também como 

hibridização de gêneros. A autora Miranda (2006) resume esse termo como mistura de 

conteúdos do jornalismo com a publicidade, interferindo, assim nos aspectos formais e no 
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sentido de construção de cada um deles. Ela ainda complementa que “o processo de 

embaralhamento, assim como a intertextualidade, considera os textos como uma construção 

heterogênea, que recorre a outras fontes para sua construção”. Essa quebra de barreiras entre o 

jornalismo impresso e a publicidade, ocorre, segundo afirma a autora, quando há uma mistura 

de gêneros, os quais têm características próprias, mas que acabam por permitir a sua fusão 

com outros gêneros. 

Em resumo, tanto Miranda como Marshall apresentam esse entrelaçamento da 

publicidade com as matérias jornalísticas. E, dentro disso, esta investigação se propõe a 

analisar matérias que podem mostrar traços de comprometimento com a publicidade, para se 

ter um quadro geral deste discurso engendrado da publicidade e do jornalismo.  
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6. METODOLOGIA: 

 

Para compreender melhor como os fragmentos publicitários que se apresentam no 

jornal impresso foram verificados a partir de uma conjugação de procedimentos teóricos e 

práticos, desenvolvidos na esfera das metodologias qualitativas. Para isso, se fez necessário o 

levantamento bibliográfico e uma revisão bibliográfica sobre os assuntos tratados, a posteriori 

foi feita uma leitura completa de todos os jornais coletados, do mês de dezembro de 2006 do 

jornal Diário de Santa Maria (DSM), seguindo-se para uma delimitação e escolha, onde o 

recorte definiu o corpus da pesquisa de maneira enxuta e coerente com a proposta do estudo. 

Para isso foi definido que as matérias analisadas seriam retiradas dos jornais de final de 

semana, por que neste período havia maior incidência de traços publicitários nos textos 

jornalísticos. Todas as matérias dos dois dias que compõem o final de semana foram 

analisadas. 

Assim, iniciou-se a análise das estratégias discursivas publicitárias implícitas na 

construção do texto jornalístico, para isso o corpus de análise foi composto por edições do 

jornal Diário de Santa Maria, de dezembro de 2006. O foco primordial deste trabalho foram às 

matérias que continham um cunho mais casual e que interagiam com o cotidiano e 

necessidades do seu leitor, trazendo também, traços que corroboram com as intenções 

publicitárias.  

 A pesquisa partiu da edição de 1º de dezembro de 2006 até o final deste mesmo mês. 

A escolha deste período deve-se ao fato de dezembro ser o mês que agrega as festividades de 

final de ano (Natal e Ano Novo) e início das férias letivas, e que conseqüentemente são 

motivos para o aumento do consumo de inúmeros artigos. 

 A triagem e escolha das matérias constituintes da pesquisa foram deferidas da seguinte 

forma: em primeiro lugar, foram lidos todos os jornais. Em segundo, foram apontadas todas as 

matérias que, a priori, possuíam alguma característica relacionada ao estudo. Em terceiro, 

recortou-se o corpus para os de finais de semana, nas quais, foram à base para a formulação 

das categorias. Destas matérias nove foram selecionadas para comporem as análises deste 

estudo. 

 Optou-se por trabalhar em separado com cada editoria. As categorias foram elaboradas 

a partir da pré-análise. A intenção é de que se possam averiguar, quais eram as inserções 

publicitárias e em quais editorias elas se destacavam com mais verossimilhança dentro da 

delimitação do corpus.  
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 Recorrer a uma interpretação mais aprofundada que fosse além da análise de conteúdo, 

foi um ponto ponderado, neste trabalho, pois o aprofundamento da averiguação dos traços 

implícitos exige que se busque dentro da análise do discurso as respostas para a construção 

engendrada entre as duas áreas da comunicação. Neste caso, como a análise ocorreu em 

apenas um jornal, teve-se como ponto de partida o aprofundamento em cada matéria.  

A análise do discurso parte da intenção de entender a relação das duas áreas da 

comunicação em voga, a publicidade e o jornalismo, que neste instante se fundem para 

formar, porque não, um terceiro foco de comunicação. A análise do corpus abrangeu todo o 

texto ‘jornalístico’, desta forma, o título, o subtítulo e a matéria propriamente dita. A 

discriminação para a escolha das matérias, como já foi citado, é a construção textual e seus 

traços que implicam em alusão as estratégias publicitárias. 

 Cada matéria escolhida foi definida por uma seqüência que começou por M1 (Matéria 

1) e assim por diante, seguindo a ordem das datas de publicação. E, para definir de qual 

editoria ela foi retirada, a seqüência seguiu pela letra inicial de cada uma, por exemplo: 

primeira matéria retirada do jornal, no dia primeiro de dezembro, do caderno geral: MG1 

(Matéria 1, caderno Geral), e assim por diante. 

 Os cadernos apresentados no DSM são: Na Cidade (NC), Opinião (O), Política (PL), 

Geral (G), Policia (PC), Economia (E), Educação (ED), Turismo (T), Diário da Região (DG), 

No Estado (NE), Veículos (V), Esportes (E), Dia-a-Dia (DD), Capa (C), Contra Capa (CC), 

Diário 2 (D) - subeditorias: capa (Dc), contra capa (Dcc), noite e dia (Dnd), em cartaz (Dec), 

conexão (Dcx), diário da Tv (DdTv), almanaque (Da), zoom (Dz), Caderno Mix (M) – suas 

editorias: recomenda (Mr), moda (Mm), reportagem (Mrp), Televisão (Mtv), Idéias (Mid) – 

neste caderno há editorias que se repetem com o caderno Diário 2, portanto as siglas foram as 

mesmas. 

 Após várias leituras chegou-se ao delineamento das categorias de análise que são: 

adjetivação, ambigüidade, figuras de linguagem e expressões coloquiais baseadas nas 

premissas de construção do texto publicitário. Perceberam-se fatos recorrentes entre as 

matérias, que permitiu a visualização desse entrelaçamento entre jornal-publicidade, e que 

definiu as categorias. Essas serão explicadas com maiores detalhes a seguir. 

Os trechos retirados dos jornais para análise foram definidos após comparações com 

outros fragmentos pré-definidos dentro de sua categoria. Depois de feito um mapeamento 

geral optou-se pelas matérias mais relevantes, ou seja, aquelas que fazem referência às 

estratégias e construções textuais publicitárias e se direcionam as táticas de venda ou de 

impulsão do desejo, relacionando-se de alguma forma com as categorias de análise. 
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7. CATEGORIAS DE ANÁLISE: 

 

 A categorização do corpus de trabalho se deu através da interpretação das matérias 

jornalísticas. Esses textos foram escolhidos por serem e trazerem uma formação diferenciada, 

pois, fazem um entrelaçamento entre o texto do jornalismo e a publicidade. Essa inter-relação 

jornalístico-publicitária leva ao leitor pistas na forma de termos, que são colocados pelo 

jornalista, mas que ligam de certa forma, ambas as áreas – hibridização. 

 A publicidade, com seus adjetivos, estilismos, ambigüidade e outros traços, captura o 

texto jornalístico em suas estratégias de divulgação e coloca sua personalidade agregada ao 

jornalismo. “Em muitos momentos podemos perceber que alguns anúncios invadem matérias 

jornalísticas ou até mesmo se apropriam de sua forma a fim de divulgar uma mensagem” 

acentua Miranda (2006), em seu texto.  

 A adjetivação, a ambigüidade, as figuras de linguagem e as expressões coloquiais são 

as categorias que compõe este trabalho. Elas foram escolhidas por apresentarem maior 

freqüência nos jornais analisados. A primeira se destacou por dar as matérias uma referência 

de qualificação acentuada para um texto de jornal, a segunda, por ser um traço publicitário 

muito forte e que se mostrou em alguns textos, à terceira, por ser um traço que está ligado 

diretamente ao implícito e que é base da publicidade, e a última por formar um elo de 

identificação entre a mensagem e o receptor. 

 As categorias de análise foram distribuídas de forma em que pudesse ver cada uma em 

separado. A determinação da categoria é seguida de um breve entendimento sobre o que foi 

estudado sobre ela, assim, há uma pequena construção de como ela é usada em publicidade e 

o porque a categoria foi definida para compor o estudo geral. Como já foi citado, as categorias 

que compõe o trabalho são: adjetivação, ambigüidade, figuras de linguagem e linguagem 

coloquial, nesta ordem. Após a conceitualização de cada categoria, estão as análises 

correspondentes a mesma, e seguindo a ordem cronológica (onde se tem mais de uma 

análise). 

 

7.1. Adjetivação. 

 

 Esta categoria foi definida, pelo fato de que demonstra as qualidades de um 

determinado objeto. A adjetivação, na publicidade, é uma forma eloqüente de chamar a 

atenção, mostrar e enfatizar algo que se diz. É um traço forte e muito usado, pois é até certo 
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ponto, ela quem embeleza a mensagem, e que dá a ela mais expressividade. O adjetivo ainda 

pode descrever contraste, intensificações e comparações. 

 Vê-se isso na afirmação de Carvalho (2000, p. 39) “os substantivos abstratos e 

adjetivos representam as qualidades em si (algo intangível) ou qualificam um objeto 

representado por um nome (...)”. Então, essa qualificação é a representação do objeto em sua 

forma persuasiva, ou seja, ele está colocado de forma a ilustrar os desejos de consumo. 

 Nos fragmentos abaixo estão os textos do jornal Diário de Santa Maria, que 

apresentam este traço em sua construção.  

  

1) MG9 – Feliz (e saboroso) Ano Novo! – (30, 31/12/06 e 1°/01/07– p. 14-15 – 

anexo 1 e 2). 

 

A MG9 é uma matéria que foi preparada para dar dicas e incentivos a quem deseja 

fazer uma ceia e Ano Novo peculiar e relativamente barata. O texto ainda traz 30 dicas para a 

ceia perfeita, além de receitas relacionadas com as tradições e costumes para que o próximo 

ano seja repleto de progresso e bons acontecimentos. Ela traz o título e o subtítulo bem 

incentivadores: “Feliz (e saboroso) Ano Novo – Com organização e criatividade, é possível 

decorar a mesa e ainda ter uma ceia bem gostosa e barata, sem sacrifícios”. As duas 

expressões “saboroso e sem sacrifícios”, somadas constituem todo o conceito da matéria. São 

elas que dão o sentido e o ponto agradável ao leitor, pois facilitam, no caso, a preparação para 

o Ano Novo. O uso desses adjetivos qualificam e exploram o desejo das pessoas de levar aos 

seus convidados na ceia de Ano Novo, algo diferente, bonito, barato e principalmente sem 

dificuldades.  

No olho da reportagem, o texto vem enfático “Organizadora de eventos, dona-de-

casa, chef e barman dão dicas para a ceia perfeita”. Neste ponto se faz a pergunta, quem não 

gosta de saber que tudo está perfeito? Ter, neste caso, uma ceia perfeita, é além de adjetivar a 

mensagem, empolga o leitor e desta forma, o incentiva a reagir a mensagem ou seja, o leva a 

almejar uma ceia perfeita, baseada em dicas de quem entende do assunto, profissionais da 

área. Logicamente que em alguns casos, mesmo com as dicas, algo pode dar errado, o que 

geraria uma frustração em quem se baseou na reportagem para se preparar para o Novo Ano. 

Mas a “ceia perfeita” , como se pode interpretar na reportagem, é fácil de preparar para 

qualquer pessoa. 

Já no Box de apoio, o jornalista apresenta e descreve a participação de cada figura que 

colaborou com a preparação das dicas e do cardápio. Neste ponto, vemos um espaço para a 
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divulgação dos ícones responsáveis pelas dicas, onde se explorou seus conhecimentos e 

principalmente seus nomes conhecidos na sociedade para dar a credibilidade necessária a 

construção não somente do texto, mas para os pontos relevantes para a “ceia perfeita”. 

 

7.2. Ambigüidade: 

  

 Alguns textos podem vir carregados com certa ambigüidade em sua construção, o que 

pode gerar confusão no leitor. Por vezes, isso acontece sem o intuito, outras são propositais, 

justamente para impressionar o leitor.  

 A sobreposição de um sentido denotativo16 com um sentido conotativo17 expressa um 

mecanismo publicitário, sendo um suporte para mais de um significado. Ou seja, uma palavra 

pode ter mais de um significado. Esse fenômeno é o gerador da ambigüidade de sentido, 

conforme comenta Gonzales (2003, p.100).  

 Na publicidade essa manobra é usada com freqüência, pois causa certo aumento no 

interesse, uma curiosidade ou estranhamento no leitor. Já na construção jornalística isso pode 

ser fatal em um texto, porque, como se viu, ele deve mostrar o fato e a informação sem causar 

dúvidas em seu leitor.   

 

(...) o jogo de idéias produz sempre o efeito de valorizar os sentidos emergentes, 
facilitando a inscrição memorial pela parte de um receptor que é activo na 
reconstrução só significado e que retira prazer desta actividade, conotada com um 
registro lúdico. É sempre, portanto, um recurso de valorização do slogan, um recurso 
de amplificação do seu impacto (...)” (PINTO, 1997, p.66). 

 

 Assim as matérias selecionadas para essa categoria apresentam esse método em sua 

construção. A exploração da ambigüidade é um traço muito forte da publicidade. 

 

1) MG4 – Três endereços para o Natal (09 e 10/12/2006 – p. 17 - anexo 3). 

 

 Com o título: “Três endereços para o Natal”, a reportagem do caderno geral fala sobre 

um evento natalino chamado “Natal Iluminado”, que passará por três balneários de Itaara. 

Explica, ainda, o que acontecerá, as datas e horários e como foi feita a decoração dos locais. 

                                                
16 O sentido denotativo é segundo GONZALES (2003, p.99) “a relação entre o significante e o significado”, é o 
“sentido normal” da palavra. 
17 O sentido conotativo é “o novo significado que se acresce ao significado denotativo da palavra”, explica 
GONZALES (2003, p.99), assim, dependendo do contexto, a palavra assume um significado. 
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 Neste título se tem uma ambigüidade, pois a leitura pode levar a interpretação de que 

as pessoas têm três opções distintas em locais diferentes para escolher onde comemorar a 

festividade de Natal. “Três endereços para o Natal” os endereços dos balneários Sociedade 

Concórdia de Caça e Pesca (Socepe), Parque Pinhal e Parque Serrano. 

 A percepção de que o leitor, na verdade, tem apenas uma alternativa de festividade, 

fica clara na explicação do primeiro parágrafo, onde o jornalista coloca que “a magia do 

Natal vai passar por três endereços”, ou seja, o leitor tem uma opção de festividade, mas que 

poderá escolher “o local” ou “os locais” onde desejar visitar.  

 Esse estranhamento causado no leitor pode ser relevante para levá-lo a se interessar 

pelo evento, mas também pode frustrá-lo na expectativa de que ele teria três eventos para 

participar.  

 Outro ponto interessante é sobre a especulação do balneário Socepe, pois apenas ele 

aparece em destaque no meio do texto, os outros dois balneários (Parque Pinheiro e Serrano) 

aparecem apenas no final da matéria, como se fossem alternativas secundárias, por onde o 

evento terá que ocorrer. Isto se confirma quando se lê no Box ao lado o item “não perca a 

festa” onde se explora somente a data e o nome do Socepe. 

 

7.3. Figuras de Linguagem18: 

 

As figuras de linguagem fazem parte de uma forma de construção que a publicidade se 

utiliza como mecanismo de persuasão. As figuras têm como função prender a atenção do 

receptor, na busca de convencer o consumidor. Guimarães (2003) explica que, as figuras de 

linguagem, criam efeitos novos, que buscam atrair o consumidor. Entende-se, então, que as 

figuras, trazem novas formas de interação com o receptor. 

 

As figuras de linguagem servem exatamente para expressar aquilo que a língua 
comum, falada, escrita e aceita por todos não consegue expressar satisfatoriamente. 
São uma forma de o homem assimilar e expressar experiências diferentes, 
desconhecidas, novas. Por isso, elas revelam muito da sensibilidade de quem as 
produz, da forma e como cada individuo encara as suas experiências no mundo 
(GUIMARÃES, 1988, p.2). 

 

 A expressividade das figuras de linguagem está divida em três níveis: o semântico, o 

fônico e o gramatical. O nível semântico contém as seguintes figuras: metáfora, metonímia, 

antítese, paradoxo, prosopopéia, hipérbole, sinestesia, ironia e eufemismo.  No nível fônico 

                                                
18 Também conhecidas como figuras de retórica 
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encontram-se: ritmo, rima, aliteração e onomatopéia. Já no nível gramatical: gradação, 

paralelismo sintático, repetição, paronomásia ou trocadilho, enumeração caótica e quiasmo. 

Essas figuras não são as únicas, mas as mais utilizadas na construção textual em publicidade. 

  

Assim, conhecer, reconhecer, criar linguagem figurada e outros mecanismos 
expressivos é de fundamental importância na redação publicitária, pois os 
publicitários, além do domínio da linguagem clara, coerente, precisam também 
persuadir os consumidores com mensagens originais, criativas, comoventes, que se 
viabilizam pelo uso de figuras da linguagem conotativa (GONZALES, 2003, p. 98). 
 

 
 Assim, vê-se que as figuras de linguagem fazem parte no cotidiano, seja em anúncios, 

na fala ou na escrita. As figuras de linguagem são usadas para expor algo que o ser humano 

não consegue expressar no seu sentido literal, então, utiliza-se de intervenções que fazem com 

que a expressão simples tenha um significado interpretativo mais desenvolvido que o literal. 

Nas reportagens analisadas abaixo, estão as que apresentam, pelo menos, uma das figuras 

citadas anteriormente.  

 

1) MG1 – ‘Noite de luz’ faz Centenário brilhar. (02 e 03/12/2006 – p. 14 – anexo 

4): metonímia ou sinédoque (trata-se de substituir o sentido de uma palavra pelo da outra que 

com ela apresenta relação constante) (CADORE, 1998, p. 37) 

 

A MG1 é referente ao evento natalino promovido pelo colégio Centenário, em frente à 

escola. Intitulada “’Noite de Luz’ faz o Centenário brilhar”, que foi publicada na edição de 

final de semana, dos dias 02 e 03 de dezembro. A matéria relata a noite das apresentações, os 

temas escolhidos, os realizadores e o público. O trecho retirado para a análise foi: “Muitos 

adultos acreditam que, para as crianças, o Natal é só uma data para ganhar presentes. Os 

alunos do Colégio Centenário provaram o contrário para as mil pessoas que assistiram ao 

espetáculo Noite de Luz, na sexta-feira”. 

 No título, a redundância e o jogo de palavras “luz” e “brilhar”, liga a escola a grande 

idéia de se mostrar, de estar à frente de. Contando ainda com a enunciação ‘Noite de luz’, 

onde parece que a instituição traz a esperança e ilumina a escuridão em que vivem as pessoas, 

como se o evento que foi exposto, trouxesse a verdade e o bem divinos para as vidas das 

pessoas que o presenciaram. 

 O decorrer do texto vem para comprovar essas teorias de iluminação. Pois se pode 

grifar “ adultos acreditam que, para as crianças, o Natal é só uma data para ganhar 

presentes” , em contrapartida os “alunos (...) provam o contrário”. A colocação de uma 
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afirmação onde se enquadram todos os adultos em uma crença e a salvação por intermédio 

dos alunos do colégio, prova que os adultos estão errados.  

Tem-se um fato interessante: o conflito (crianças x adultos) e a questão da razão (o 

menor aprendiz ou o velho sábio?). Neste caso, a superioridade dos alunos se sobressai aos 

adultos que estão enganados em sua opinião, e as crianças mostrar que sim, que sabem o 

significado natalino. 

 As encenações da data, feitas pelas crianças e o coral da escola encantaram a platéia, 

promoveram a escola e afirmaram que a instituição ensina mais que português e matemática - 

ela educa os alunos para resgatar e assumir uma postura cristã, preocupada com o verdadeiro 

significado dos fatos. Pois, o Natal não é apenas ganhar presentes como os adultos 

acreditavam e que as crianças pensavam. 

 

2) MG2 – Um passeio para selar a amizade (02 e 03/12/2006 – p. 17 - anexo 5).  

 

 A MG2, intitulada: “Um passeio para selar a amizade – Alunos do Padre Caetano 

ganharam um presente de Natal: uma visita ao Criadouro São Braz, a casa dos bichinhos”. 

é referente a uma integração entre o Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) - curso de 

Nutrição - e a escola Padre Caetano. A matéria relata o trabalho os alunos da UNIFRA 

juntamente com a escola, que ao termino de suas atividades “selaram” (comemoraram), a 

amizade com um passeio ecológico ao Criadouro São Braz. 

 Estes são algumas das construções que se destacaram para a discussão: “a casa dos 

bichinhos”, “ O trabalho começou tímido”, “ o passeio foi um presente de Natal das alunas da 

Nutrição às crianças que aprenderam com as professorinhas como se alimentar melhor”, “ as 

crianças ficaram encantadas com os bichos”. E em destaque (vermelho), no olho19, “crianças 

fazem parte de um projeto da Unifra que ensina como comer melhor e mais saudável”. 

 Logo no subtítulo encontra-se a expressão “casa dos bichinhos”, uma figura de 

linguagem chamada: catacrese, ou seja, é referente à substituição de um termo por outro para 

indicar onde os animais vivem hoje (conseqüentemente fora de seu habitat natural), é a 

relação com a palavra casa, que também se refere ao Criadouro. Outro ponto é que os animais 

não vivem literalmente em casas, e sim nas tocas, ninhos, e outras formas de proteção que a 

natureza possa oferecer. A substituição de termos enfatiza e causa estranhamento no leitor, ela 

                                                
19 Pequeno texto, título ou imagem com texto que complementa um texto maior. Olho - "Recurso de edição 
muito usado para anunciar os melhores trechos de textos longos e arejar sua leitura". (SEPAC, 2003, p. 62) 
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se responsabiliza em explicar e prender a atenção deste como forma de deixar o texto mais 

atrativo. 

 Na expressão “o trabalho começou tímido”, tem-se outra figura de linguagem, que 

transfigura um adjetivo relacionado ao ser humano, com o trabalho, ou seja, como uma forma 

de produção.  A interpretação deste fragmento pode levar o leitor a pensar que os alunos 

começaram devagar, que se propuseram a fazer poucas ações, que eles eram encabulados, ou 

que não haviam conhecimento, didática e prática para transmitir os interesse do projeto as 

crianças. Essa frese depende de um complemento que vem a aparecer somente no segundo 

parágrafo onde se justifica que os grupos não se conheciam, e por isso a dificuldade de 

integração inicial. 

 Mais adiante no texto, se verifica a construção: “o passeio foi um presente de Natal 

das alunas da Nutrição às crianças que aprenderam com as professorinhas como se 

alimentar melhor”. A comparação (metáfora), entre aluna e professorinhas remete à condição 

das alunas da nutrição em relação às crianças. O termo “professorinhas” pode lembrar que 

elas ainda não estão formadas, a condição de que elas também estão aprendendo ou ainda o 

que se relaciona com “trabalho tímido”. 

 O “encantamento” no que segue o texto é a relação das crianças com os bichos, e não 

com o aprendizado de como se alimentar melhor: “as crianças ficaram encantadas com os 

bichos”. A marca na memória infantil está remetida ao passeio e aos animais, com pouca 

relação ao trabalho inicial.  

 “crianças fazem parte de um projeto da Unifra que ensina como comer melhor e 

mais saudável”, a explicação no Box trás ao leitor a informação principal que o título e o 

subtítulo na expressaram, o porquê da visita e da amizade entre dois grupos tão distintos em 

suas realidades. 

 De um modo geral, a utilização destas figuras de linguagem agregadas à repetição do 

nome da instituição e do desenvolvimento do projeto, demonstra o interesse e a necessidade 

de se utilizar do meio jornal para promover as ações que se emprenha.  

 

3) MG3 – Expresso do Noel (09 e 10/12/2006 – p. 12 - anexo 6). 

 

Em uma das matérias do final de semana dos dias 09 e 10, a reportagem sobre um 

ônibus de linha urbana, enfeitado com a temática natalina foi um dos destaques. Com o título: 

“Expresso do Noel – Ônibus decorado com o espírito natalino encanta adultos e arranca 
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sorrisos das crianças”, explica a idéia de dois motoristas que fazem a linha Salgado-Filho, da 

empresa Medianeira, que enfeitaram o ônibus que dirigem adornos natalinos. 

O mais interessante é a forma de colocação do título em relação a empresa, pois 

promove no leitor uma curiosidade em saber o que é o “expresso Noel”, pois ai tem-se várias 

definições, como: o transporte da figura natalina, de um trem ou ônibus que ante por ai com o 

Noel, ou até mesmo um simples ônibus de linha urbana caracterizado com a temática. 

Somente no subtítulo que se tem a explicação de que se trata de um ônibus.  

 O termo “expresso Noel” é uma metáfora que pode remeter tanto ao transporte da 

figura do Papai Noel, como a empresa de ônibus que se chama Expresso Medianeira. Na 

primeira interpretação, o ‘transporte’ do bom velhinho vem ao encontro da expressão 

“...decorado com o espírito Natalino”, ou seja a ligação com a festividade e a forma de 

locomoção fazem parte da historicidade que compõe este folclore. Já na segunda alternativa 

se tem a ligação entre o meio de transporte das pessoas, que está decorado, com a temática da 

época. 

 Outra comprovação da segunda interpretação se encontra no último parágrafo do texto 

(e o único que aparece diretamente o nome da empresa) que diz: “a Expresso Medianeira, 

que há quatro anos decora um ônibus no Natal...” 

 Outra marca desta matéria é o subtítulo que afirma “Ônibus decorado com o espírito 

natalino encanta adultos e arranca sorrisos das crianças”. Vê-se em “decorado com o 

espírito natalino” uma catacrese que dá um novo sentido a expressão e a humaniza. Pois 

colocar em uma coisa inanimada o “espírito” de outra, é algo que verdadeiramente inexiste.  

Essa expressão pode ser vista de forma a realizar uma explicação para: um ônibus da 

Expresso Medianeira está rodando pela cidade enfeitado com a temática natalina. O que seria 

muito menos atraente e enfático aos leitores do jornal.   

 

4) MG6 – O ‘Noel’ que devolve a magia de brincar - (16 e 17/12/07 – p.14 – anexo 

7). 

 

 Esta reportagem aponta ao fato de que o projeto Natal Amor Maior promovido pelo 

radialista João Carlos Maciel, estará distribuindo brinquedos para as crianças. Logo no titulo 

se vê: “O ‘Noel’  que devolve a magia de brincar”, onde “Noel” se refere ao radialista, temos 

uma substituição, que também poderíamos dizer que se tem uma perífrase. Já em “a magia de 

brincar”, se tem uma metáfora, onde magia pode-se referir aos bons momentos, a saúde, e a 

todos os benefícios que uma criança tem ao brincar e ao ter um brinquedo. Em toda a 
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expressão ainda, tem a categorização da palavra devolver, onde deixa o radialista como um 

promovedor, pois é ele quem permite que as crianças tenham a alegria de brincar. 

 “Pelo oitavo ano, o projeto Natal do Amor Maior deixará o mundo de milhares de 

crianças de Santa Maria mais mágico e feliz”. Neste caso se tem uma hipérbole, ou um 

exagero, quando de lê “...deixará o mundo de milhares de crianças... mais mágico e feliz”, 

esse exagero ressalta e causa um estranhamento na leitura pois exalta o como é bom para as 

crianças ter um brinquedo, e como elas ficam felizes com este artefato. Esta expressão é 

representa como se um único brinquedo fosse capaz de deixar a criança a salvo de problemas 

e infelicidades que possam assolar as suas vidas em família.   

 Outro ponto importante é a ligação deste ‘Noel’ a rádio Medianeira e seu cargo de 

vereador (que não aparece no texto), que é fato conhecido por grande maioria dos cidadãos 

santa-marienses. Tem-se, então, um argumento implícito para a promoção de uma pessoa em 

seus cargos e em prol de sua imagem.  

 

5) MS8 – Como agir com os vilões do verão – (30 e 31/12/06 – p.09 – anexo 8).  

 

A metaforização logo do título da matéria, já abre espaço para a curiosidade do leitor. 

“Como agir com os vilões do verão”, para a estação verão é dada uma relevância que o 

transforma quase que em uma pessoa presente, ou seja, um ente participante, e ainda se 

agrega a ele uma imagem de que algo de ruim pode acontecer se não tomadas às medidas 

necessárias. 

“...os vilões do verão” um traço que remete a pergunta: quem são eles? E intriga o 

leitor a querer ver a resposta no decorrer do texto. No caso, desenvolver da matéria é curto, s 

trás em boxes as dicas de como as pessoas devem ter cuidados com a areia da praia, com 

atividades físicas, doenças e queimaduras. 

Outro trecho interessante é: “A seguir, confira alguns dos males mais comuns que 

costumam afetar quem está de férias e qual o encaminhamento mais adequado nesses 

casos”, a interpretação que se pode fazer aqui é que, é praticamente certo que no verão as 

pessoas tenham algum tipo de problema causado pelo sol. E ainda a palavra “confira” que é 

muito usual na publicidade para chamar o público a experimentar ou a comprar algum 

produto, marca ou serviço. 

Esta matéria sobre o verão e os problemas que ele pode causar caso as pessoas não 

tenham os cuidados necessários é uma construção que instiga o leitor a se preocupar com a 

saúde e com os malefícios que o falta de cuidados possam trazer. A forma de colocação deste 
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enunciado e da construção do texto é a parte interessante e que encaminha o leitor para a 

leitura dos boxes onde as explicações e cuidados para cada problema se encontram em 

separado. 

 

7.4. Linguagem coloquial: 

 

A linguagem coloquial tem uma relação de aproximação com o leitor, pois ela que 

interage com ele e, faz da fala um modo de escrita, e do modo como as pessoas estão 

acostumadas a ouvir. Essa correlação é uma forma do leitor de identificar, participar e 

entender o conteúdo ideológico da mensagem. 

A forma coloquial é exposta para que haja uma relação entre o emissor, a mensagem e 

o receptor para que estes se entendam. Como já foi citado anteriormente, o entendimento 

entre as figuras do discurso é essencial para que aconteça a troca de informação. E essa 

percepção de linguagem coloquial é mais uma forma de identificação e de facilitação do 

entendimento entre o enunciador e enunciatário. Ou seja, a mensagem é colocada da forma 

em que o receptor irá compreender.  

A seguir uma matéria jornalística que apresenta essa característica, que ressaltando, é 

muito usada nos textos publicitários, pois determinado grupo de leitores se identificam com 

ela. 

 

1) MG5 – Trilhando o respeito à natureza (16 e 17/12/07 – p.13 – anexo 9). 

 

 O texto que busca a linguagem coloquial tem em sua construção a identificação com o 

seu leitorado, ou seja, prima pela fala simples e direta, fazendo-se entender, ainda mais se o 

público-alvo for da classe C e D. E é justamente isso que se vê na matéria intitulada 

“Trilhando o respeito à natureza”, com o subtítulo “Crianças da Estação dos Ventos 

passearam de trem a convite da ALL. No trajeto, tiveram lições de ecologia” 

 No termo “Trilhando o respeito”, poderíamos dizer aí temos uma metáfora, onde 

trilhando, se remeteria a caminho ou busca, e a inda fazer referência aos trilhos de trem, onde 

justamente, é relacionado com as empresas (América latina Logística – ALL e Santa Fé 

Vagões). 

 No olho do texto se tem: “Apesar de morar perto dos trilhos, a maioria das crianças 

nunca tinha entrado num trem”. Esta construção se mostra de forma coloquial, que de certa 

forma aproxima a leitura de seu leitor, dando-lhe conforto e facilidade de entendimento da 
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mensagem. A informalidade da colocação de termos pode estar relacionada com o provável 

público (que desta vez se altera dos leitores comuns), que são os pais e familiares das crianças 

que participaram do passeio. 

 Pode-se verificar ainda a exploração do nome das empresas em mais de duas inserções 

durante o texto, essa repetição, também é um artefato coloquial, pois em nossa fala repetimos 

palavras e termos para contar uma história ou acontecimento. Neste caso é um enlace para 

divulgar a benfeitoria das empresas em relação à educação ambiental junto as crianças 

carentes próximas a estação de trem. 

 No decorrer de todo o texto não se encontram palavras ou expressões desconhecidas, 

os termos são simples e usuais no dia-a-dia. Uma das intenções que se percebe é que a 

jornalista buscou essa forma, pois a probabilidade dos pais ou das próprias crianças a virem 

comprar o jornal para recordar do passeio, fazia parte do contrato de leitura estabelecido.  

 

2) MG10 – Solte a criatividade na decoração – (30 e 31/12/06 – p. 16 – anexo 10)  

 

A MG9, traz uma linguagem e fácil entendimento, ela foi construída de forma que o 

leitor possa interagir com o próprio texto, pois ele pode começar a ler as dicas de como 

montar um arranjo de mesa, ou pela matéria em si. Além disso, traz dicas de dois decoradores 

Norberto Da Cás e Denise Rocha, que explicam que com pouco dinheiro pode-se arrumar 

uma mesa para jantar adequada e bonita para o Reveillon. 

“Solte a criatividade na decoração” o próprio título da matéria já chama o leitor a 

participar e a colocar em prática suas idéias para os enfeites de ano novo. Em “solte a 

criatividade” a forma de colocação dos termos trás de maneira simples o que se poderia 

descrever como “use a sua criatividade”. A palavra soltar, ganha outro significado, o de usar, 

de inovar, ou ainda de não ter medo de criar algo diferente. 

No decorrer a frase “toalhas e mesa verde ou rosa são uma boa pedida”, em boa 

pedida encontramos uma locução coloquial que faz parte do vocabulário rotineiro das pessoas. 

“uma boa pedida” é um termo muito usual em propagandas, principalmente de cerveja, mas 

que aqui realça o enfoque para as cores das toalhas de mesa.  

As expressões coloquiais fazem parte de todo o texto, bem como a sua construção 

simples que possibilita o entendimento e a interpretação do leitor. Essa intenção aproxima e 

faz com que as pessoas se identifiquem com o que esta sendo exposto. 
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8. CONSIDERAÇÕES: 

 

 Depois deste estudo, pôde-se tornar real o entendimento e interpretar analiticamente 

como ocorre a hibridização, como se porta o jornal (matérias) e a publicidade. Dentro disso, a 

categorização focada na publicidade, mas que se mostrava presente no jornal – 

intertextualidade -, fez-se necessária para o estudo de cada traço e construção. 

 Com isso, pode-se perceber que o texto jornalístico tem uma determinada preocupação 

com o seu consumidor, que deixa de ser leitor e passa a ser o comprador da informação. O 

discurso, então, passa a ser voltado e preocupado com as intenções do leitor, o texto se volta 

para o que o leitorado busca ler e entender. O texto jornalístico das matérias analisadas pode-

se dizer, traz uma construção que lembra uma revista, pois interage e faz com que o 

enunciatário se interesse pelo que esta sendo reportado, não sendo apenas um fato qualquer, 

mas sim informações que lhe são interessantes. 

 A publicidade, aproveitando essa construção engendrada com texto jornalístico, busca 

se mostrar de forma sutil e eloqüente, atingindo o seu consumidor de maneira diferenciada. 

Essa hibridização, muitas vezes não é vista pelo consumidor, mas está imbricada no texto, de 

forma a chamar este público ao consumo de produtos e principalmente serviços. Este fator 

que é a construção do discurso híbrido é até certo ponto, uma novidade na construção textual 

publicitária e jornalística, pois ainda é quase imperceptível a construção publicitária dentro do 

jornal. 

 Neste estudo se percebeu que a maioria das matérias que apresentam os traços 

publicitários estão no caderno geral. Recordando que as matérias analisadas foram as de finais 

de semana e que houve pelo menos dez matérias que apresentassem conteúdo híbrido, sendo 

que a categoria que mais se destacou foi a de Figuras de Linguagem. Outro ponto importante, 

é que as matérias analisadas, estavam vinculadas direta ou indiretamente a empresas 

prestadoras de serviços. 

 Neste estudo, o aprendizado sobre a análise do discurso somado à interpretação e à 

visibilização da hibridização entre jornalismo e publicidade, foi e é o grande diferencial do 

trabalho, pois é neste entendimento que se constrói o conhecimento e entendimento de que 

ambas as áreas da comunicação andam e crescem juntas e não em separado como se vê 

rotineiramente. Num simples olhar diferenciado, pôde-se compreender a construção 

discursiva onde o engendramento se constrói de forma a abraçar os conteúdos de várias 

mídias, principalmente, como se viu, no jornal impresso. 
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 A construção jornalística não perde o seu contrato de leitura com o seu leitor, nem 

arrisca sua credibilidade, pelo contrário, soma-se de forma interessante com a publicidade, 

formando um outro modo de interação com o público.  

A existência de uma fusão, ou engendramento entre as áreas do jornalismo e da 

publicidade são fatores relevantes, pois ainda não se sabe até onde esse entrelaçamento é 

produtivo para ambas as áreas. O interessante no momento é compreender onde e como ele 

acontece. 

A atual estruturação jornalística favorece, no seu sentido fundamental, a publicidade, 

que se associa da credibilidade do jornal impresso para transmitir a sua mensagem de 

consumo. Assim, se pode afirmar que a construção publicitária é forte, e que está sempre na 

busca de um diferencial para promover o objeto de consumo. Acredita-se que esta 

hibridização entre áreas distintas, mas relacionadas, é uma forma de construir uma terceira e 

nova forma de texto de comunicação, que vai além do jornalismo e da publicidade, pois ela 

entremeia as mensagens de forma construtiva e inovadora. 
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10. ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


