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mundo acadêmico, tão vasto, belo e assustador. Mundo que nos testa a todo instante, testa 

nossas forças a fim de nos fazer pedalar; embora devagar, lento, mas pedalar. A cada 

pedalada, embora fiquemos felizes, sabemos que ainda não caminhamos tanto quanto 

precisamos, afinal uma pedalada é simplesmente uma pedalada, o início de tudo, o ponto de 

partida. Pedalada, por mais sacrificante que seja, é apenas incoatividade. E, assim como a vida 

acadêmica, é também durativa.  

A pedalada do mestrado foi muito planejada, arquitetada ao extremo. Foi nesse tempo 

que conheci a Semiótica e tive de adaptar, rapidamente, meus passos aos dela. Fácil não foi, 

mas a conjunção aconteceu. Já a do Doutorado ocorreu de modo atropelado: eu não me via 

continuando na pedalada, não idealizava esse percurso devido ao cansaço mental que impedia 

de me perceber como um sujeito destinador. Naquele momento, desejava estar em conjunção 
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vieram a mim e constituíram um novo percurso narrativo.  

Como havia assumido responsabilidades, dediquei-me dia e noite. A sanção positiva 

chegou como um presente em um dia comum. Fui pura intensidade! Como assim? Ganhar 

uma bicicleta em dia comum? Sem pedido algum? Mas assim mesmo a bicicleta veio, e veio 

como um turbilhão. A ficha até hoje não caiu, juro. Os eixos da intensidade e da extensidade 

ainda não se mediaram de modo pleno, pois o estímulo a prosseguir não havia partido de 

mim, mas sim de outra Jorgiana. 
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me guiar, me orientar para que a queda não ocorra. Esse "Jorgiano" me apoiou a tentar 

seleção, a estudar e a fazer por onde. Motivou-me a continuar pedalando, mesmo em meio a 

difíceis percursos. E foi assim que dei mais algumas pedaladas, pesarosas devido a algumas 

escolhas da vida que nos dão impressão, por vezes, de que não sabemos mais pedalar, de que 

não há mais forças suficientes para tal feito. Em meio a um regime de trabalho cansativo, cada 

linha escrita era uma grande conquista, mesmo que depois ela tivesse que ir para os ares. 

Pedalei com calmaria e humildade: respeitei o meu tempo, o meu fôlego, o meu limite. Mas o 

que seriam dessas pedaladas sem o apoio de Américo Saraiva, de amigos e familiares? Sem 

uns lambeijos do Chico Tapetinho e umas músicas de Bethânia, Caetano e Gil nos momentos 

de pequeno desespero? Sem os conselhos e a ajuda do esposo e, sobretudo, sem o chamado da 

maternidade? Foi este chamado que me deu força para continuar pedalando, apesar do 

cansaço. Os filhos que ainda não tive representam Jorgianas em minha vida. Tudo foi em prol 

deles: antes mesmo de serem concebidos, já cumprem uma grande missão pelas bandas de cá. 

Em determinados momentos, quando não conseguia me manipular por sedução, chegava a 

imaginar o rostinho desses anjos que morarão em meu ventre: os seus sorrisos, as suas 

gargalhadas, os seus primeiros passos.  E assim eu criava ânimo e confiava nos desígnios de 

Deus. Essa tese tinha de ser gerada para que eu pudesse gerar meus filhos, tão sonhados e 

idealizados e esperados. 

Bem, escrevo este texto durante uma pedalada, antes mesmo de finalizar a tese em 

questão. Escrevo para mostrar - lhes, não por meio de agradecimentos topicalizados sem 

muita vida, que a vida acadêmica é um longo percurso repleto de objetos - modais e de 

adjuvantes capazes de nos pôr em conjunção com vários objetos - valor.  A vida acadêmica é, 

acima de tudo, busca, querer. 
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 Essa conquista, assim como aprender a andar de bicicleta, é marcante e me fará 

carregar por muito tempo um grande sentimento de gratidão, afinal, seguindo João Cabral de 

Melo Neto, ―um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos‖. 
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―Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

 

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro;  de um outro galo  

que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos‖  

(João Cabral de Melo Neto) 
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RESUMO  

 

A Sociossemiótica, proposta por Eric Landowski, aborda a questão do sentido no nível das 

práticas e das interações vividas (LANDOWSKI, 2001b, 2002, 2004, 2014a), considerando a 

noção de contágio de sensibilidades, de relações corporais e estésicas, ou seja, alargando os 

modelos narrativos para explicar uma grande quantidade de fenômenos de significação 

também ligados ao sensível. Considerada um desdobramento da Semiótica Francesa, ela 

propõe quatro regimes – programação, manipulação, ajustamento e acidente – capazes de 

explicar a produção do sentido nas interações. O objetivo principal desta tese é analisar como 

esses regimes de sentido, que se estabelecem na interação entre enunciador e enunciatário em 

uma determinada situação de comunicação, determinam diferentes estratégias de persuasão, 

fundadas ora na dimensão inteligível ora na dimensão sensível do discurso. Se na teoria 

narrativa clássica a persuasão é concebida como um fazer persuasivo do enunciador que 

corresponde a um fazer interpretativo do enunciatário ligado à instância da enunciação, no 

quadro teórico da Sociossemiótica, por sua vez, a persuasão passa a ser vista não somente 

como um fazer o outro fazer, mas também como um fazer o outro sentir. Passa-se, assim, de 

uma lógica da junção para uma lógica da união, que procura dar conta dos processos de 

emergência do sentido, de sua natureza sensível e da presença do risco nas interações. Embora 

haja alguns trabalhos que tratem da persuasão no sincretismo de linguagens (TORRES, 2013; 

CIACO, 2014 etc), vimos que ainda é possível explorar a relação entre os regimes de sentido 

e os diferentes modos de presença do sensível como um fator que contribui com o fazer 

persuasivo em textos sincréticos, visto que a persuasão pode se realizar por estratégias 

pertinentes a mais de um regime proposto por Landowski. Desse modo, é nosso objetivo 

central aprofundar o estudo da persuasão no texto sincrético não só como um fazer fazer, mas 

também como um fazer sentir, resultante de um efeito de enunciação sincrética global. Para 

cumprirmos nosso objetivo, selecionamos cinco peças de catálogos da indústria da beleza – 

veiculadas nos ciclos 02, 04 e 10 do ano de 2014 das marcas Avon e Natura – que divulgam 

perfumes, hidratantes e maquiagens. Além da Sociossemiótica, são utilizadas a Semiótica 

clássica e a Semiótica Plástica para um estudo mais integrado da persuasão no sincretismo de 

linguagens. Ao final, como contribuição teórica, conclui-se que a enunciação global, 

responsável pelos efeitos de sentido resultantes da articulação de linguagens nos anúncios, 

instaura estrategicamente para o enunciatário determinados regimes de sentido que o coloca 
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diante de efeitos de sentido tanto de ordem intelectiva quanto de ordem sensorial, fazendo que 

sua adesão a um determinado ponto de vista, a uma crença ou a um argumento seja o 

resultado de uma resposta não apenas racional, mas também sensível. Outra contribuição 

desta tese reside na percepção de que a estratégia persuasiva dos catálogos é complexa, visto 

que não depende somente da relação entre as linguagens verbal e não verbal, mas também da 

lógica de compra e venda entre marca (consultor) e consumidor. 

 

Palavras-chave: Persuasão. Manipulação. Programação. Ajustamento. Sincretismo.  
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ABSTRACT 

 

The Sociosemiotics, proposed by Eric Landowski, addresses the issue of meaning in the level 

of practices and interactions experienced (LANDOWSKI, 2001b, 2002, 2004, 2014a), 

considering the notion of contagion of sensitivities, of corporal and aesthesic relationships, 

this is, widening the narrative models to explain a great amount of phenomena of signification 

also connected to what is sensitive. Considered an unfolding of French Semiotics, it proposes 

four regimes - programming, manipulation, adjustment, and accident - capable of explaining 

the production of meaning in interactions. The main objective of this thesis is to analyze how 

these regimes of meaning, established in the interaction between enunciator and enunciatee in 

a given situation of communication, determine different strategies of persuasion, based both 

on the intelligible dimension and on the sensitive dimension of the discourse. If, in classical 

narrative theory, persuasion is conceived as a persuasive making of the enunciator that 

corresponds to an interpretative making of the enunciatee connected to the instance of 

enunciation, in the theoretical framework of the Sociosemiotics, in turn, persuasion is seen not 

only as a making the other make, but also as a making the other feel. This way one goes from 

a logic of junction to a logic of union, which seeks to account for the processes of emergence 

of meaning, its sensitive nature and the presence of risk in interactions. Although there are 

some works that deal with persuasion in the syncretism of languages (TORRES, 2013, 

CIACO, 2014 etc.), we have seen that it is still possible to explore the relation between the 

regimes of meaning and the different modes of presence of sensitive as a contributing factor 

with persuasive making in syncretic texts, since persuasion can be carried out by strategies 

pertinent to more than one regime proposed by Landowski. In this way, it is our central 

objective to deepen the study of persuasion in the syncretic text, not only as a making make, 

but also as a making feel, resulting from a syncretic global enunciation effect. To fulfill our 

objective, we selected five pieces of catalogs from the beauty industry – published in the 

cycles 2, 4 and 10 of the year 2014 of the trademarks Avon and Natura – that divulge 

perfumes, moisturizers and makeups. In addition to Sociosemiotics, classical Semiotics and 

Plastic Semiotics are used for a more integrated study of persuasion in the syncretism of 

languages. At the end, as a theoretical contribution, it concludes that the global enunciation, 

responsible for the effects of meaning resulting from the articulation of languages in the ads, 

strategically establishes for the enunciatee certain regimes of meaning that puts him before 
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effects of meaning both of an intellectual and sensory order, making his adherence to a certain 

point of view, to a belief or to an argument, be the result of a response not only rational, but 

also sensitive. Another contribution of this thesis lies in the perception that the persuasive 

strategy of catalogs is complex, since it depends not only on the relationship between verbal 

and non-verbal languages, but also on the logic of buying and selling between trademark 

(consultant) and consumer. 

 

Keywords: Persuasion. Manipulation. Programming. Adjustment. Syncretism. 
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RESUMÈ 

 

La socio sémiotique proposée par Eric Landowski, aborde la question du sens au niveau des 

pratiques et des interactions vécues (LANDOWSKI, 2001b, 2002, 2004, 2014a) considérant 

la notion de contagion de sensibilités, de relations corporelles et esthétiques, c‘est-à-dire, 

élargissant les modèles narratifs pour expliquer une grande quantité de phénomènes de 

signification également liés au sensible. Considérée comme un résultat de la sémiotique 

française, elle propose quatre régimes – programmation, manipulation, ajustement et accident 

– capables d‘expliquer la production du sens dans les interactions.  L‘objectif principal de 

cette thèse est celui d‘analyser comment ces régimes de sens, qui s‘établissent dans 

l‘interaction entre énonciateur et énonciataire dans une situation déterminée de 

communication, déterminent différentes stratégies de persuasion, fondées soit dans la 

dimension intelligible soit dans la dimension sensible du discours. Si dans la théorie narrative 

classique la persuasion est conçue comme un faire persuasif qui correspond à un faire 

interprétatif de l‘énonciataire lié à l‘insistance de l‘énonciation, dans le cadre théorique de la 

socio sémiotique, à son tour, la persuasion va être vue, non seulement comme un faire que 

l‘autre fait, mais aussi comme un faire que l‘autre sent. Cela passe ainsi, d‘une logique de 

l‘union, qui cherche à rendre compte des procédés d‘émergence du sens, de sa nature sensible 

à la présence du risque dans les interactions. Même s‘il existe quelques travaux qui étudient la 

persuasion dans le syncrétisme des langages (TORRES, 2013; CIACO, 2014 etc),  nous avons 

vu qu‘il est encore possible d‘explorer la relation entre les régimes de sens et les différents 

modes de présence du sensible, en tant que facteur  qui contribue avec le faire persuasif dans 

des textes syncrétiques, vu que la persuasion peut se réaliser par des stratégies pertinentes 

s‘ajoutant à un régime proposé par Landowski. De cette manière notre objectif central a été 

celui d‘approfondir l‘étude de la persuasion dans le texte syncrétique non seulement comme 

un faire faire, mais également comme un faire sentir, résultant d‘un effet d‘énonciation 

syncrétique globale. Pour atteindre notre objectif, nous avons sélectionné cinq pièces de 

catalogues de l‘industrie de la beauté – véhiculées dans les cycles 02, 04 et 10 de l‘année 

2014 des marques Avon et Natura – qui divulguent des parfums, des hydratants et des 

maquillages.  Au-delà de la socio sémiotique, nous avons utilisé la sémiotique classique et la 

sémiotique plastique pour une étude plus intégrée de la persuasion dans le syncrétisme des 

langages. Au final, comme contribution théorique, nous avons conclu que l‘énonciation 
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globale, responsable des effets de sens resultants de l‘articulation des langages dans les 

annonces, instaure stratégiquement pour l‘énonciataire des régimes de sens déterminés qui le 

place devant des effets de sens aussi bien d‘ordre intellectif que d‘ordre sensoriel, permettant 

que son adhésion à un point de vue déterminé, à une croyance ou à un argument soit le 

résultat d‘une réponse non seulement rationnelle mais également sensible. Une autre 

contribution de cette thèse réside dans la perception que la stratégie persuasive des catalogues 

est complexe, vu qu‘elle ne dépend pas seulement de la relation entre les langages verbal et 

non verbal, mais également de la logique d‘achat et de vente des marques (conseiller) et 

consommateur 

Mots-clé: Persuasion. Manipulation. Programmation. Ajustement. Syncrétisme.  
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1 INTRODUÇÃO  

Uma didática da invenção -VII 

No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá 

onde a criança diz: eu escuto a cor dos 
passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não 
funciona para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um 
verbo, ele delira. 

E pois. 
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz 

de fazer nascimentos — 
O verbo tem que pegar delírio. 

 (Manoel de Barros) 

 

A persuasão sempre foi tema de grande interesse para as perspectivas teóricas que se 

preocupam com a produção e recepção do sentido, como a Filosofia, a Retórica e a 

Linguística. E com a Semiótica não seria diferente, visto que essa área do saber visa ao estudo 

do modo de ser do sentido, ou melhor, do parecer do sentido, não podendo, portanto, escapar 

da análise dos modos de argumentação pela linguagem utilizados para convencer o outro dos 

efeitos de realidade produzidos nos mais variados textos.  

No âmbito da teoria semiótica, a persuasão foi concebida dentro do percurso gerativo 

do sentido (simulacro do plano do conteúdo de forte rendimento analítico aplicável a 

quaisquer tipos de textos, independente do gênero do discurso) como um fazer persuasivo, 

desdobrado em estratégias de manipulação por um destinador inicial, que implica um fazer 

interpretativo, de caráter sancionante, por parte de um destinatário.  

Sem deixar de ser analisada pela narratividade dos textos e pelas relações 

intersubjetivas estabelecidas na comunicação entre enunciador e enunciatário, a persuasão, 

seguindo o desenvolvimento da Semiótica greimasiana1, também vem sendo analisada no 

âmbito da Semiótica plástica ou visual (um desdobramento da Semiótica greimasiana) – na 

qual se estuda o conceito de texto sincrético, aquele em que se manifesta um efeito 

enunciativo global resultante da articulação de mais de uma linguagem no plano da expressão 

– haja vista a dimensão plástica do plano da expressão também ser analisada como geradora 

                                                 
1Tomamos aqui algumas expressões como sinônimas: Semiótica greimasiana, Semiótica clássica, Semiótica 
standard e Semiótica discursiva. 
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de efeitos de sentido, da mesma forma que o plano do conteúdo. A problemática do estudo 

dos textos sincréticos em Semiótica é um desdobramento do conceito de sincretismo em 

Linguística e se ancora, sobretudo, nas ideias de Hjelmslev sobre o assunto. Assim, em seus 

desenvolvimentos teóricos, a Semiótica concebe um aparato teórico-metodológico que pode 

ser mobilizado para a análise do fazer persuasivo tanto em textos verbais quanto em não 

verbais ou sincréticos. 

A preocupação com o estudo semiótico da dimensão plástica do plano da expressão 

remonta tanto à obra Da Imperfeição quanto ao texto Semiótica figurativa e semiótica 

plástica de Greimas. Nesses estudos, o semioticista começa a mostrar preocupação com a 

questão da imanência do sensível, via figuratividade e relações semissimbólicas entre os 

planos da expressão e do conteúdo dos textos. A esse respeito, Floch (1986) foi um dos 

pioneiros a propor uma metodologia de análise semiótica mais adequada para a dimensão 

plástica do plano da expressão. É clássica sua análise de uma propaganda de cigarros em que 

apresenta um modelo analítico com base nas relações semissimbólicas2 e na aplicação das 

categorias topológicas (posição, orientação e movimentação das formas, cores e matérias no 

espaço), eidéticas (linhas, volumes) e cromáticas (relação entre as cores apresentadas, questão 

aspectual - brilho, opacidade etc).  Há ainda que se considerar a possibilidade do 

estabelecimento de relações simbólicas entre expressão e conteúdo, quando uma forma, 

submetida a regras de apreensão, faz sentido para os sentidos, ou melhor, quando ocorre 

correspondência geral entre uma determinada forma e seus sentidos de conteúdos, sem 

ocorrência de sentidos diferentes e variáveis. Como exemplo, a intensidade e a luminosidade 

do vermelho podem ter um valor simbólico a priori e também podem romper com 

determinada isotopia (a do amor, a da paixão etc), resgatando a ideia de que a cor, em sua 

particularidade, pode ser várias coisas ao mesmo tempo, conforme as ―variantes contextuais 

dos acontecimentos‖ (CAETANO e TAVARES, 2014). A publicidade, por se voltar para a 

lógica do comércio, geralmente apresenta força simbólica na busca de novas configurações de 

captação do consumidor por meio da utilização de recursos manipuladores. 

Inúmeros trabalhos em Semiótica Discursiva têm explorado determinados objetos de 

pesquisa com base na relação entre linguagens nos textos sincréticos (cf. POLINA, 2008; 

                                                 
2  Os sistemas semissimbólicos propõem uma relação instável entre categorias do plano do conteúdo e do 
plano da expressão em textos verbais, não verbais ou sincréticos. Na relação semissimbólica, a conformidade 
entre o plano da expressão e o plano do conteúdo não se estabelece a partir de unidades, como nos sistemas 
simbólicos, mas pela correlação entre categorias dos dois planos. 
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TEIXEIRA E OLIVEIRA, 2009; PIETROFORTE, 2011, 2012; BARROS, 2012, SENA, 

2015, entre outros). Entretanto, em muitos desses estudos, o exame das estratégias de 

manipulação limita-se a analisar as relações semissimbólicas, formadas pelo vínculo entre 

plano da expressão e do conteúdo, sem explorar também as relações simbólicas e os modos de 

fazer sentir por parte do enunciador.  

Uma das motivações desta tese deve-se a um dos trabalhos supracitados, o de Polina 

(2008), por apresentar um estudo sobre o conjunto de mecanismos de resolução das 

heterogeneidades sensoriais dos odores em anúncios publicitários e por expor um breve 

estudo sobre a retórica da publicidade cujo alvo reside na apresentação da ideologia do 

consumo. De modo igual ao estudo dela, percebe-se que grande quantidade de trabalhos que 

lidam com a questão da visualidade em textos sincréticos exploram os simulacros da 

sensorialidade sem tratar, entretanto, do jogo de persuasão pelo fazer sentir, capaz de conduzir 

o enunciatário a experiências estésicas. Ou seja, ainda há muito a ser explorado na relação 

entre os modos de presença do sensível e os regimes de sentido. 

Outro trabalho que merece destaque é o de Sena (2015) por ser bastante rico aos 

nossos propósitos a partir do momento em que analisa semioticamente a estesia midiática nas 

publicidades impressas de perfume de luxo na Vogue Brasil. Dentre os principais objetivos de 

sua tese estão verificar como se apresenta a tradução das qualidades olfativas do perfume e 

como ela pode desencadear estados de alma; e depreender os mecanismos de como os 

percursos sensíveis fazem sentir os atributos identitários propostos pelas marcas. Desse modo, 

mostra-se importante pelo fato de analisar essa tradução das qualidades olfativas de perfumes, 

ou seja, de trabalhar com o fazer sentir. 

Em trabalho anterior (TORRES, 2013), na dissertação de mestrado, exploramos a 

persuasão em textos sincréticos, anúncios publicitários do Ministério da Saúde, com o 

propósito de analisar as estratégias de persuasão que resultam da articulação de linguagens, os 

mecanismos de exibição dos conteúdos escolhidos pelo enunciador para manipular e persuadir 

o enunciatário e o modo como a imagem do enunciador é construída por meio da apresentação 

de determinados dispositivos persuasivos. Para tanto, utilizamos a Semiótica clássica, a 

plástica e, minimamente, a tensiva, outra frente de pesquisa semiótica – desdobramento da 

semiótica francesa – que se concentra no estudo da interação entre o sensível e o inteligível, 

correspondentes aos campos das sensações e da racionalidade, respectivamente.  
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Na dissertação, vimos que a dimensão plástica produzia efeitos de sentido pautados, 

sobretudo, na manipulação por um fazer fazer. Já nesta tese, orientamo-nos, principalmente, 

na Sociossemiótica, de Eric Landowski, que trata a interação como lugar da aparição do 

sentido com base em quatro regimes complementares capazes de explicitar a dinâmica dos 

tipos de sentido de um texto: o regime de interação fundado sobre a regularidade 

(Programação – fazer advir); o regime de interação fundado sobre a intencionalidade 

(Manipulação – fazer querer), o regime de interação fundado sobre o aleatório (Assentimento 

– fazer sobrevir) e o regime de interação fundado sobre a sensibilidade (Ajustamento – fazer 

sentir), sobre o qual nos debruçaremos mais. Ajustamento, neste caso, não significa um agir 

sobre um outro e tampouco subordinar-se à vontade do outro, como ocorre na manipulação. 

Trata-se de um regime igualitário, no qual os actantes coordenam suas dinâmicas em função 

do princípio de sensibilidade, por meio de um fazer sentir. É no âmbito desse regime que se 

põe em jogo o contágio, caracterizado pelo sentir o sentir do outro, ou melhor, por uma 

relação entre sensibilidades. Por esse viés, o sentido é considerado como forma emergente, 

como um puro efeito para os sujeitos, pois já é sabido que a significação não procede de 

relações diretas entre linguagem e mundo, mas sim que se constitui na interação entre co-

enunciadores. 

Assim, neste trabalho aprofundaremos o estudo da persuasão com base, não somente, 

num tipo de manipulação criada por uma lógica interacional dentro da lógica do fazer o outro 

fazer, mas também de fazê-lo sentir, por meio de uma investigação do modo como os 

participantes da enunciação se mostram intercomunicantes e como isso pode apontar para 

diferentes, dinâmicas e confluentes lógicas de interação, a partir da tensão entre as dimensões 

inteligível e sensível do discurso. 

É por conta dessa lógica da união do fazer sentir que podemos falar em uma persuasão 

que se efetiva entre sensível e inteligível, sobretudo pelo sincretismo de linguagens, 

caracterizado pela apresentação de linguagens complexas ou, como prefere Beividas (2006), 

por uma constelação de semioses. Consideramos aqui que o texto sincrético ultrapassa a 

relação entre verbal e não verbal, pois envolve tempo e espaço também, caracterizando uma 

construção verbovisual espacial. Por conta disso, ele geralmente apresenta estratégias 

persuasivas fundadas não somente na dimensão inteligível, mas também na dimensão sensível 

do discurso.  
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Um dos modos de persuasão, a nosso ver, pode ser definido como um fazer persuasivo 

caracterizado por um conjunto de estratégias que, de alguma maneira, organiza o simulacro da 

sensorialidade nas interações discursivas, ou, de outro modo, como o resultado de uma mescla 

de estratégias discursivas que pressupõe diferentes regimes de sentido entre enunciador e 

enunciatário. Por conta da relação entre esses regimes, considera-se, para o fazer persuasivo 

em textos sincréticos, a competência estésica do enunciatário, ou seja, a sua aptidão para 

sentir. Numa possível aproximação conceitual, a persuasão pelo fazer sentir pode ser 

comparada à noção de retórica polissensorial cunhada por Fontanille (2005) para designar a 

função retórico-discursiva de gerenciar as heterogeneidades sensoriais, regrar tensões e 

resolvê-las em figuras significantes.  

Essa questão ainda é pouco explorada pelos estudos semióticos e será apenas 

brevemente comentada aqui. Pelo levantamento bibliográfico que realizamos, Floch (1986), 

em seu livro ―Les Formes de l‘empreinte‖, declara que a imagem fotográfica apresenta apenas 

uma relação de semelhança com a realidade do mundo exterior. Há,assim, a construção de 

uma referência virtual, por isso é que a imagem representa um efeito de sentido de realidade 

dada a ―ilusão referencial‖. 

Também encontramos alguns estudos que apontam para a Semiótica da Impressão – 

Sémiotique de l’empreinte, como o de Fontanille, divulgado no 8º Congresso Nacional e 

Internacional de Semiótica, ocorrido na Universidade de Lyon, em julho de 2004. Nessa 

oportunidade, Fontanille disse acreditar na interpretação como uma experiência baseada no 

reencontro com as formas de uma outra experiência, cujas marcas de impressão revelam-se no 

corpo, as quais, em contato com outros, estabelecem conteúdos relacionados a experiências 

passadas, o que possibilita a manifestação de formas semióticas da polissensorialidade. Para 

ele, tudo o que é da ordem da expressão corresponde ao ―mundo exterior‖ e o que é da ordem 

do conteúdo equivale ao ―mundo interior‖; e o corpo e a nossa percepção é que reúnem esses 

dois planos em nossa consciência. Assim, no lugar de fixar a existência presumida dos dois 

planos em um objeto, o interesse deve se concentrar sobre a maneira pela qual essa fronteira é 

instituída; entendimento essencial à análise da polissensorialidade em textos sincréticos, já 

que ele convoca vários sentidos: se o verbal for escrito, há a convocação da visão; se for oral, 

há convocação da audição. Na publicidade, o visual e o verbal se distribuem, impressos no 

formato da espacialidade do papel verbo-visual espacial, o que sinaliza três sistemas 

processados em sincretismo. 
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Embora seja uma proposta interessante para a análise da dimensão sensível do texto, a 

abordagem de Fontanille não será o foco desta tese. Preferimos escolher como base teórica 

para este trabalho a conjunção de ideias da Semiótica clássica, da Sociossemiótica e da 

Semiótica plástica.  

No Congresso supracitado, semioticistas de várias associações se reuniram. Muitos 

trabalhos apresentados na ocasião expuseram análises respaldadas na tradição de Peirce e 

Greimas; já outros defenderam Une sémiotique qui n’a plus peur du réel (Uma semiótica que 

não tem mais medo do real), cujo foco não é único e pode se articular com a complexidade da 

vida social e de seus fenômenos existenciais. Uma das frentes dessa Semiótica que não tem 

mais medo do real é a que seguiremos de modo mais amplo neste trabalho – Sociossemiótica, 

proposta por Eric Landowski, que engloba a análise do conjunto das práticas da cotidianidade, 

ou melhor, das práticas do ―vivido‖. Consoante esse desdobramento teórico, há uma relação 

necessária, constitutiva, que liga sentido e interação, ou melhor, que considera a interação 

como o lugar da aparição do sentido, e não da significação, colocando-o no nível das práticas 

e das interações vividas, ou seja, ultrapassando – considerando-se os regimes que assinalam 

um fazer junto e um fazer sentir – a interação por junção característica da gramática narrativa 

pela qual os sujeitos mantêm relações de conjunção ou disjunção com objetos autônomos, por 

meio de um ―fazer interativo‖ que constrói a própria figura de destinador, destinatário e objeto 

valor. Agora, pela perspectiva landowskiana, a lógica da união é também ponderada, por dar 

conta de processos de emergência do sentido e do valor que resultam diretamente das relações 

de copresença sensível, face a face ou corpo a corpo, entre actantes dotados de uma 

competência estésica, fora a possibilidade da lógica de união pelo regime do assentimento. 

Landowski (2004) assevera que o trabalho dos semioticistas clássicos se concentrava 

sobre a análise de interações que, em termos de gramática narrativa, podem ser caracterizadas 

como mediatizadas por colocarem os sujeitos em interação apenas por intermédio de objetos 

de valor; assim cabia à posição desses objetos determinar, por junção, todas as variações de 

estado suscetíveis de afetar os sujeitos. Segundo esse teórico, somente depois, com o 

lançamento da obra Da Imperfeição (1987), foi que se começou a dar importância também às 

interações não mediatizadas, aquelas independentes de qualquer transmissão de objetos entre 

sujeitos, dado o valor das relações da ordem do ser e não somente do ter. Nesse contexto, a 

Sociossemiótica surgiu para tratar o mundo como uma totalidade que faz sentido, não apenas 

em termos modais, mas também em termos de estesia, o que nos faz reconhecer duas 
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novidades louváveis da proposta: o não abandono dos postulados greimasianos, visto que a 

herança greimasiana permanece em dois regimes, que são a manipulação e a programação; e, 

de alguma maneira, o alargamento do campo do estudo do sentido com a proposta de mais 

dois tipos de regimes: acidente e ajustamento, propostos já no capítulo ―Viagens às nascentes 

do sentido‖ (LANDOWSKI, 1996). 

Esses regimes configuram o foco analítico de determinados estudos contemporâneos. 

Como exemplo, Siqueira e Covalesqui (2015) propõem reflexões acerca de diferentes práticas 

interacionais associadas à interlocução existente entre marcas e consumidores. Para tal 

intento, uma estratégia publicitária de conteúdo de marca audiovisual foi analisada à luz dos 

estudos das emergentes configurações comunicacionais da contemporaneidade, das dinâmicas 

presentes nas redes sociais digitais e dos regimes interacionais, a partir de uma abordagem 

sociossemiótica, com o intuito de compreender a importância das interações na construção do 

sentido nas estratégias publicitárias emergentes, especialmente as que evocam formatos 

híbridos como o conteúdo de marca audiovisual. Por se tratar de uma pesquisa da área de 

Comunicação Social, o alvo era analisar o poder da mídia de massa em relação aos cidadãos 

comuns, ou melhor, era o planejamento de mídia. Apesar de apresentar rendimento analítico 

dos regimes de interação nas peças publicitárias, um melhor aporte linguístico na avaliação 

daria mais grandiosidade à análise, de modo a garantir um maior aprofundamento da 

aplicabilidade desses regimes. 

O trabalho de Abreu (2013), por sua vez, analisa os efeitos de sentido das propagandas 

inseridas nas edições de 2006 das revistas Atrevida e Capricho, tendo como fundamentação 

teórica a Semiótica Discursiva, desenvolvida por Greimas, e a Sociossemiótica, articulada por 

Eric Landowski, sob o ponto de vista dos regimes de interação e de visibilidade. A autora faz 

uma breve análise das propagandas utilizando-se do percurso gerativo do sentido; da forma 

como as adolescentes interpretam as propagandas sob o contexto sociossemiótico, alegando 

que o discurso publicitário não pode ser analisado fora das relações sociais; e também análise 

dessa mesma interação sob o viés dos Regimes de visibilidade. Após a leitura do trabalho em 

questão, viu-se que, embora constassem nos objetivos, os regimes de interação foram postos à 

margem em relação aos regimes de visibilidade, ou seja, não foram delimitados e muito 

menos postos em relação durante as análises, visto que o exame caracterizou-se, 

principalmente, pelo conhecimento das posições de comunicação que emergem de textos 

publicitários, pela verificação da visibilidade para quem vê e para quem é visto. 
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Pelo levantamento bibliográfico que fizemos, vimos que a teoria sociossemiótica se 

encontra bem consolidada (Cf. Oliveira, 2013), mas que, mesmo assim, ainda há carência nos 

outros trabalhos que aprofundem o estudo da articulação de linguagens nos mais variados 

tipos de textos sincréticos, do ponto de vista de uma semiótica das interações, como é o caso 

da proposta de Eric Landowski. Trata-se de compreender e analisar o texto sincrético como 

prática sociocomunicativa, como centro de interações na produção do sentido – e, também, de 

reforçar o vínculo teórico entre Semiótica clássica e Sociossemiótica, uma de suas vertentes. 

Como essa conjunção teórica sugere uma metodologia que possibilita o entendimento do 

componente estésico na estruturação do sentido em ato, escolhemos tratar do texto 

publicitário por meio da aplicação dos postulados landowskianos em consonância com os 

postulados básicos da teoria semiótica, pois esta dá amplitude ao sistema da narratividade, 

alargando a possibilidade de se analisar a interação desviando-se de postulados realistas e 

ontológicos, como faz também a semiótica clássica. 

Portanto, o foco desta tese é explorar a interação entre os regimes de sentido como 

estratégia de persuasão no texto publicitário. É nosso principal objetivo analisar como o 

enunciador desses textos se vale da convergência de linguagens para estrategicamente 

persuadir o enunciatário tanto pela dimensão inteligível quanto sensível do discurso, 

instaurando, ao mesmo tempo, regimes de sentido que orientam o curso da interação entre os 

actantes da comunicação.  Especificamente, os textos que serão analisados neste trabalho são 

peças publicitárias da indústria da beleza. Elencamos um exemplário de textos sincréticos de 

catálogos nacionais, Avon e Natura, referentes aos ciclos 02, 04 e 10 de 2014, a fim de 

examinarmos como os regimes de sentido podem traduzir essa lógica da união, do fazer 

sentir, e orientar o grau de adesão do enunciatário a essas estruturas de manipulação sensível, 

afinal a presença de um determinado regime ou a interação entre eles regula a produção de 

diferentes efeitos de sentido, que indicam a eficácia da persuasão em um determinado texto. 

Ou seja, para nós, a persuasão envolve diferentes modos de interação entre enunciador e 

enunciatário e de estratégias que não dependem apenas da competência cognitiva, racional, 

para fazer o outro (dever, querer, poder) fazer, mas também de uma competência estésica para 

fazê-lo sentir. Além disso, consideramos que, na lógica de compra e venda por catálogos, o 

vínculo afetivo entre consultor e consumidor contribui efetivamente com o fazer persuasivo 

das empresas já que configura uma prática sociocomunicativa. 
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Como o corpus desta tese é composto de textos sincréticos, o nosso interesse se volta 

para os efeitos de sentidos decorrentes da articulação de linguagens, sejam eles de ordem 

sinestésica ou não. Interrogamo-nos sobre os modos de interação tanto sensível quanto 

inteligível dos actantes da enunciação, enunciador e enunciatário, nos textos que aqui 

analisaremos, cujas particularidades residem no fato de que em seu plano da expressão 

manifestam-se diversas ordens sensoriais – visual, olfativa, tátil, gustativa – que são reunidas 

para tomar a forma de uma enunciação sincrética, de um efeito enunciativo global. Por 

conseguinte, a descrição semiótica da persuasão nesse tipo de texto singular, como é o caso 

dos catálogos, requer do analista mais do que a observância de simples regimes de 

manipulação e programação; é preciso se pensar no funcionamento de um outro tipo de 

estratégia fundada sobre o ajustamento dos sujeitos na interação (marca x consumidor, 

consultor x consumidor, consumidor x produtos de catálogos) etc. 

Nesse sentido, nossa contribuição é vista na medida em que o quadro investigativo por 

nós estabelecido coloca em evidência a necessidade de conceber, em última instância, o fazer 

sentir como um tipo de manipulação em função de um fazer fazer, ou seja, a manipulação se 

constitui como o regime pressuposto de qualquer discurso publicitário. Nada impede, 

portanto, que estratégias de ordem mais sensível possam envolver a presença de outros níveis 

de interação, regulados pela programação e/ou pelo ajustamento. Por isso, pode haver 

anúncios com efeitos de sentidos mais codificados e programados ou mais sensibilizados, de 

acordo com o tipo de contrato enunciativo estabelecido.  

Como concebemos o fazer sentir como um tipo de manipulação em função de um fazer 

fazer, um dos questionamentos que levantamos é a respeito dos modos como os outros 

regimes de sentido aparecem como desdobramentos do regime de manipulação e como, com 

base nos efeitos de sentido produzidos nas peças publicitárias, o grau de risco é determinado 

por cada regime de sentido nas interações. 

Do ponto de vista da articulação da Sociossemiótica com a Semiótica Clássica, 

podemos propor as seguintes questões de pesquisa. Tomando como base os aspectos de ordem 

narrativa, enunciativa ou plástica dos anúncios, como caracterizar o tipo de persuasão em 

função de um determinado regime de sentido? Seria ela de ordem predominantemente mais 

inteligível ou sensível? Em que medida os regimes de programação e de manipulação 

colaboram para que haja maior ou menor risco da interação pelo regime de ajustamento nas 

peças analisadas? Ao tentarmos responder a esses questionamentos, buscamos preencher 
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lacunas deixadas por outros trabalhos que costumam organizar em quadros o aparecimento 

dos regimes, mas sem aprofundar a própria articulação entre eles. Ao final das análises, 

perceberemos como os regimes se complementam com base no exame dos mecanismos 

semióticos que permitem a identificação de determinados regimes em detrimento de outros no 

sincretismo de linguagens sob a hipótese básica de que a interação faz ser o sentido, 

inteligível e/ou sensível, por meio de escolhas enunciativas de organização discursiva que 

extrapolam os modos linguísticos, ou seja, de um arranjo textual capaz de induzir ao 

processamento de sentidos conforme os modos de interação, mais ou menos dialógica, entre 

os participantes de interação. 

Esta tese apresenta, além da introdução, três capítulos teóricos, um analítico e um de 

considerações finais:  

1. o segundo versa sobre as definições gerais da persuasão para depois tratá-las em diferentes 

alçadas: no domínio da Retórica Aristotélica, da Nova Retórica e da Linguística, até tratar do 

conceito na esfera da teoria semiótica discursiva;  

2. no capítulo três, discutimos o conceito de texto sincrético junto a caracterizações da 

Semiótica de vertente plástica ou visual;  

3. o quarto capítulo, por sua vez, delineia os pressupostos gerais da Sociossemiótica, proposta 

por Landowski, sobretudo no que tange à delimitação dos regimes de sentido; 

4. o capítulo cinco destina-se apresentação de informações gerais acerca da metodologia da 

pesquisa e à descrição do objeto catálogo de vendas Avon e Natura; 

5. o capítulo seis volta-se às análises da persuasão nas peças publicitárias de catálogos Avon e 

Natura, sobretudo pelo viés dos regimes de sentido; 

6. o último apresenta as considerações finais acerca do modo como a persuasão pelo fazer 

sentir se relaciona com os regimes de sentido no sincretismo de linguagens. 
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2 A PERSUASÃO NO QUADRO TEÓRICO DA SEMIÓTICA 

 

Conforme o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, persuasão é o ato ou efeito de 

persuadir. Persuadir, por sua vez, é apresentado, ainda pelo mesmo dicionário, como a ação de 

"levar ou convencer (alguém ou a si mesmo) a acreditar ou aceitar; convencer (-se)". O 

problema dessa definição geral de persuasão é que ela se imbrica com um conceito 

aparentemente similar, o de argumentação. O Houaiss define argumentação como arte, ato ou 

efeito de argumentar; como conjunto de ideias, fatos que constituem os argumentos que levam 

ao convencimento ou conclusão de (algo ou alguém) e, também, como o uso de recursos 

lógicos no desenvolvimento do discurso, como silogismos e paradoxos, geralmente 

acompanhados de exemplos, que induzem à aceitação de uma tese e à conclusão geral e final. 

Vê-se que o convencimento faz parte tanto da persuasão quanto da argumentação porque uma 

definição conduz à outra. Independente desta problemática, os dois termos são discutidos em 

conjunto em algumas áreas do conhecimento. 

Nos domínios da linguagem, a persuasão constitui uma estratégia eficaz de 

comunicação, o que a torna objeto de estudo de várias áreas do saber, como a Filosofia, a 

Retórica, a Linguística e a Semiótica. Na Retórica aristotélica, por exemplo, é percebida como 

objeto de linguagem para a argumentação e para o convencimento, porque visa fazer alguém 

crer em algo. Questiona-se o motivo pelo qual um argumento se faz persuasivo, ou não. Sob 

esta perspectiva, argumentação é a tentativa de sustentar certos pontos de vista com razões, e 

a persuasão consiste em levar alguém a aceitar ou optar por determinada escolha, ação ou 

posição. Aristóteles (1998) apresenta o ethos, o pathos e o logos como meios de persuasão 

dos discursos retóricos. O primeiro refere-se à credibilidade e ao caráter do orador, que deve 

ser alcançada por aquilo que o orador afirma e não em virtude da imagem prévia que o 

auditório possua dele. O segundo consiste na forma como o orador se dispõe a conquistar os 

―corações‖ do seu público, fazendo aderir às suas opiniões. Logos, por outro lado, designa 

―discurso ou razão‖, ou seja, o assentimento do auditório deve ser obtido por meios 

estritamente racionais, em virtude da conexão e da validade dos argumentos produzidos. O 

orador precisa, portanto, dominar bem o discurso e apresentar bons argumentos. Vê-se que, 

segundo a Retórica, a técnica da argumentação é utilizada para persuadir legitimamente. 

Outro conceito que se apresenta relacionado aos conceitos de persuasão e 

argumentação nos estudos da Retórica é o de manipulação, que se distingue de persuasão da 
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seguinte forma: quando a retórica é bem aplicada, há persuasão, e quando não, há 

manipulação. A persuasão, por basear-se no equilíbrio entre pathos, ethos e logos, é bastante 

recoberta de racionalidade por representar o uso legítimo da retórica. Manipular/enganar, por 

outro lado, faz-se com o uso ilegítimo da retórica, isto é, a ação é considerada, assim, uma 

prática abusiva do discurso, na medida em que obriga o receptor a aderir a uma dada 

mensagem, praticando uma persuasão irracional, pela predominância do pathos sobre o logos 

e o ethos.  

Os estudos da Retórica foram redimensionados pela Nova Retórica, desse modo a 

análise da eficácia persuasiva passou a ser vista por outro viés. O pensamento dos que fizeram 

a Nova Retórica baseia-se no fato de que a eficácia persuasiva de um argumento ou discurso 

retórico depende também da qualidade do auditório que é persuadido pelo discurso, não 

somente do orador. Dessa forma, o objetivo era descobrir os meios de persuasão possíveis 

para os vários argumentos em função de determinado auditório, que não é mais auditório 

universal, guiado pela razão humana. Trata-se de sustentar para fazer aceitar ou aderir pelo 

logos. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002), figuras de destaque desta nova vertente, fazem a 

diferenciação das ―formas‖ ou dos ―tipos‖ de argumentação com base na amplitude do 

auditório, isto é, eles expõem que a argumentação é persuasiva quando vale só para um 

auditório particular, e convincente quando objetiva obter a adesão de todo ser racional, o que 

diferencia, em linhas gerais, o que está no âmbito do convencimento e da persuasão; esta 

seria, pois, o resultado ou efeito do ato de convencer. Percebe-se que argumentação e 

persuasão apresentam-se relacionadas nos estudos de Perelman e Olbrects-Tyteca, podendo a 

argumentação ser persuasiva ou não, tudo a depender primeiramente do convencer para, 

somente depois, efetivar-se o persuadir; e o argumentar no intermédio, como o ato de 

apresentar razões coerentes que, através de um raciocínio lógico, levem alguém a chegar a 

alguma conclusão. Bons e bem colocados argumentos geram uma conclusão e, deste modo, 

cooperam com a persuasão.  

Mediante essa explanação sobre os estudos que abrangem persuasão e argumentação, 

percebeu-se, sobre a Teoria da Argumentação, que, na Retórica Aristotélica, a argumentação 

pautava-se no raciocínio lógico e no potencial de alcance de um determinado auditório, com 

vistas a uma persuasão. Na Nova Retórica, já havia uma nova perspectiva de compreensão da 

argumentação, que passou a ser considerada como um fazer persuasivo capaz de alargar a 

adesão do auditório à tese do orador. Viu-se que a argumentação é um tema multifacetado que 
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remonta à retórica aristotélica e que, por isso, ecoa, hodiernamente, em diferentes 

perspectivas teóricas dos estudos da linguagem3. Por esse motivo, a formulação de uma 

definição global de argumentação será sempre redutora e arriscada, haja vista a quantidade de 

disciplinas interessadas pelo tema e o feixe de problemas e interrogações que ele suscita.   

A Semiótica Discursiva, de origem francesa, acompanhando o movimento dos estudos 

atuais, amplia as concepções silogística (lógico-dedutiva) e retórica (apresentação e refutação 

de teses) de argumentação para estudar seu funcionamento discursivo, na medida em que todo 

discurso possui uma dimensão argumentativa, por conta de sua natureza dialógica.  Sai-se, 

portanto, do domínio dos raciocínios necessários, utilizados para a demonstração de verdades 

lógicas, para o domínio dos argumentos preferíveis, que são aqueles baseados em crenças, 

visões de mundo e sentimentos, utilizados para convencer e/ou para comover.   

 Como a enunciação é o ato fundador do discurso e enunciar já é tomar posição em 

relação a um determinado ponto de vista, a eficácia da argumentação depende de acordos 

entre sistemas de valores, de um contrato enunciativo fundado em uma crença compartilhada 

entre enunciador e enunciatário.  Assim, na perspectiva da Semiótica, a argumentação diz 

respeito aos mecanismos mobilizados pelo enunciador para fazer o enunciatário crer no 

discurso enunciado e consequentemente conseguir sua adesão a um determinado fazer. Por 

essa razão, as estratégias argumentativas podem ser vistas como organizações discursivas 

utilizadas na persuasão (BARROS, 2001; FIORIN, 2015). 

Com base nessas considerações, fica clara a dificuldade de estabelecer uma fronteira 

entre persuasão e argumentação. Os semioticistas Lopes e Beividas (2007), por exemplo, 

afirmam que o limite entre os dois conceitos pode ser estabelecido da seguinte forma: a 

argumentação seria um dos modos de operação da persuasão, enquanto esta seria uma 

dimensão maior que abarcaria a argumentação como subdimensão. Por essa perspectiva 

teórica, a persuasão é estudada, inicialmente, no âmbito de um simulacro metodológico do 

plano do conteúdo chamado Percurso Gerativo do Sentido.  

No que concerne ao Percurso Gerativo do Sentido, a persuasão é tratada, 

tradicionalmente, em todos os seus estratos, apresentando-se, assim, como um fazer 

                                                 
3  Como exemplos da variedade de abordagens, temos, além, é claro, da Retórica, de Aristóteles, as 
propostas de Perelman e Olbrechts- Tyteca (1999), Oswald Ducrot (1988), Ruth Amossy (2000) e José Luiz 
Fiorin (2015). Esses últimos podem ser apontados como abordagens mais discursivas da argumentação. 
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persuasivo ligado à instância da enunciação. Valendo-se do modelo greimasiano, Barros 

(1988, p. 98) assim relaciona persuasão e argumentação: 

a Semiótica, ao pretender, no percurso gerativo, fazer a abstração da manifestação, 
interessa-se antes por estabelecer os recursos e os mecanismos gerais de 
argumentação, por meio dos quais o enunciador persuade o enunciatário (BARROS, 
1988,p. 98) 

 

Compreende-se que é por meio de mecanismos argumentativos que a persuasão 

ocorre, visto que há necessidade de o fazer persuasivo do enunciador/destinador estar em 

conjunção com o fazer interpretativo do enunciatário/destinatário para que haja adesão. É 

preciso, por conseguinte, que o destinatário/ enunciatário creia na ―verdade‖ do discurso do 

destinador/ enunciador, de modo a validar a relação intersubjetiva. Barros (2012), ao tratar 

dessa relação intersubjetiva, diferencia a relação entre máquinas da relação entre homens: 

Ao contrário do que ocorre nas relações entre máquinas, na comunicação entre 
homens, os sujeitos envolvidos não são lugares vazios, e sim casas cheias: de 
valores, de projetos, de aspirações, de desejos, de modos diferentes de ver o mundo. 
Com base nesses elementos, procura-se, em toda relação de comunicação, convencer 
o outro de alguma coisa, persuadi-lo, levá-lo a acreditar em algo e fazer o que se 
quer que ele faça (BARROS, 2012, p.28). 

 

Essa comunicação entre homens é efetivada, sobretudo, por fazeres persuasivos, a que 

subjazem o fazer crer, o fazer saber e, acima de tudo, o próprio crer. Daí, a expressão fazer 

persuasivo ser utilizada para definir o modo como a teoria semiótica trata a persuasão. Assim, 

embora argumentação e persuasão sejam termos convizinhos nos estudos semióticos, nosso 

interesse nesse ponto se volta, doravante, e por hora, para o fazer persuasivo na esfera do 

percurso gerativo do sentido, de modo a, posteriormente, tentar traçar um paralelo com a 

vertente sociossemiótica. 

No que tange ao nível narrativo desse simulacro metodológico, mais especificamente à 

sintaxe narrativa, há a simulação do fazer do homem em busca de efetuar transformações de 

estado. Bertrand (2003, p. 298) comenta a importância do esquema narrativo e afirma que a 

narrativa pode estar e talvez esteja sempre a serviço da persuasão. Para ele, a narrativa é uma 

cenografia exemplar do discurso em ato 

Longe de ser apenas um dispositivo organizador de textos narrativos, ele aparece 
daqui em diante como um modelo geral de interação. O que ele esquematiza não é 
mais a narrativa, mas a própria comunicação entre os homens, da qual a narrativa é 
uma das formas mais privilegiadas de manifestação (BERTRAND, 2003, p. 298) 
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A narratividade explicita, então, as relações intersubjetivas, bem como as relações 

lógicas que o discurso manipula a fim de produzir efeitos de sentido. Tendo como base a ideia 

de que a narrativa constitui a própria comunicação entre os homens e de que pode estar 

sempre a serviço da persuasão, Barros (1988, p.92-93) caracteriza os sujeitos conforme sua 

natureza discursiva: o destinador é o responsável pelo fazer persuasivo (fazer crer/ fazer 

saber) e o destinatário é o responsável pelo fazer interpretativo (crer); cabendo a este 

reconhecer e aceitar ou não o fazer persuasivo-manipulatório proposto.  

A relação destinador/destinatário e seus aspectos persuasivos e manipulatórios 

expressam-se fortemente no nível narrativo, no qual são delimitados os tipos mais comuns de 

manipulação: a tentação (oferecimento de recompensa, de um objeto de valor eufórico para o 

manipulado), a intimidação (obrigação do fazer por meio de ameaças), a sedução 

(manifestação de juízo positivo sobre a competência do manipulado) e a provocação (juízo 

negativo sobre a competência do manipulado).  

Greimas e Courtés (2008, p.368), acerca da relação entre persuasão e manipulação, 

defendem que há um tipo de persuasão que procura provocar o fazer do outro, isto é, aquele 

em que o fazer persuasivo inscreve seus programas modais no quadro das estruturas da 

manipulação. Para os autores, a persuasão manipuladora só pode montar seus procedimentos e 

seus simulacros como estruturas de manifestação, destinadas a afetar o enunciatário no seu 

ser, isto é, na sua imanência. Eles afirmam que a manipulação se trata de uma comunicação 

(destinada a um fazer saber) na qual o destinador-manipulador impele o destinatário 

manipulado a uma posição de falta de liberdade (não poder não fazer), a ponto de ser este 

chegar a aceitar o contrato proposto.  

Neste ponto, é importante descrevermos a tríade – argumentação, manipulação e 

persuasão – para vermos como as estratégias são realizadas pela instância de enunciação. 

Como vimos, com base em Lopes e Beividas, a argumentação é uma subdimensão da 

persuasão por se pautar em um fazer saber, pois é por meio de mecanismos argumentativos 

que a persuasão se efetiva. Também foi possível compreender o modo como a Semiótica trata 

a persuasão: como um fazer persuasivo ligado à instância da enunciação, ou seja, como uma 

manipulação pautada em fazer fazer por parte de um destinador manipulador com o fim de 

atingir o ser do sujeito.  

Persuasão é, assim, mais geral por atingir o ser, por se tratar de um saber transformar o 

ser, estando, desse modo, para o domínio do crer assim como a argumentação está para o 
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saber, não é à toa que Fiorin (2015) defenda que ―todo o discurso tem uma dimensão 

argumentativa‖ (FIORIN, 2015, p. 10), por isso é que o estudo da argumentação não deve se 

limitar à questão da argumentação na língua. Já o fazer persuasivo baseia-se na 

constituição/transformação do ser do sujeito, de modo a incentivar um determinado querer no 

destinatário manipulado; a persuasão transforma em texto aquilo para o qual ela se volta, 

narrativizando o vivido por meio de recursos argumentativos, já que  a argumentação implica 

o uso da linguagem,  pois, como defende Fiorin (2015), ―a argumentação é uma questão de 

linguagem‖ (FIORIN, 2015, p. 78). Desse modo, percebe-se que argumentação, manipulação 

e persuasão se mostram como conceitos interdefiníveis. 

Como a manipulação joga com a persuasão, articula, desse modo, o fazer persuasivo 

do destinador e o fazer interpretativo do destinatário. Há necessidade de um contrato de 

fidúcia entre destinador e destinatário a fim de que os fazeres persuasivo e interpretativo 

sejam realmente efetivados. Para Greimas e Courtés (2008, p. 99, grifo dos autores), o 

contrato fiduciário é estabelecido numa relação intersubjetiva que 

tem por efeito modificar o estatuto (o ser e/ou parecer) de cada um dos sujeitos em 
presença (...) para que a troca possa se efetuar, é preciso que as duas partes sejam 
asseguradas do ―valor‖ do valor do objeto a ser recebido em contrapartida, por 
outras palavras, que um contrato fiduciário seja estabelecido (GREIMAS E 
COURTÉS, 2008, p. 99) 

 

O contrato fiduciário pauta-se, dessa forma, numa relação de reciprocidade que busca 

provocar a transformação da competência modal dos sujeitos. O estabelecimento da estrutura 

de comunicação é importante por prever a necessária organização contratual da 

intersubjetividade para a aceitação de um determinado contrato de fidúcia. A importância 

desse contrato, queremos dizer, desse acordo entre destinador e destinatário que visa à 

aceitação dos valores destacados na comunicação para a efetivação da persuasão e da 

manipulação, é salientado por Tatit (1997, p. 78), que comenta o papel do enunciador e a 

importância da conquista da confiança  

O enunciador é, para a Semiótica, um destinador de objetos cognitivos ou, mais 
rigorosamente, um destinador – ou ainda um actante de comunicação – que visa 
persuadir o destinatário (enunciatário), por meio da conquista de sua confiança 
(TATIT, 1997, p. 78) 
 

Desse modo, a conquista da confiança parece-nos um dos requisitos necessários à 

efetivação da persuasão e, no que concerne à transitividade enunciativa, confiança simboliza 

possibilidade de negociação – relação contratual – entre enunciador e enunciatário. 
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Por esse viés, Fontanille alia persuasão e confiança declarando que a conquista desta é 

um pressuposto na persuasão. Para ele, alguns tipos de cartazes publicitários apresentam um 

mínimo de garantia (o colocador, o anunciante, a marca etc) de modo a estabelecer com o 

―espectador vínculos de conivência, ou pelo menos formas de confiança que repousam sobre 

interesses comuns, sobre valores partilhados ou sobre necessidades reconhecidas‖ 

(FONTANILLE, 2005, p.62). Desta forma, alguns anúncios persuadem mais fortemente por 

meio da ―identificação‖ do enunciatário com o discurso simulado pelo enunciador. Logo, 

confiança é uma das principais palavras-chave dos fazeres persuasivo e interpretativo, ou seja, 

é uma questão muito importante na relação intersubjetiva por tratar, além de outros fatores, de 

aspectos relacionados à crença, intencionalizada pelo enunciador. 

Fica nítida, assim, a ideia de que a efetivação persuasiva depende de um fazer crer e 

da conquista da confiança haja vista a manipulação ter a estrutura contratual da comunicação 

e se pautar na persuasão para diminuir a liberdade de escolha do destinatário a fim de que este 

aceite o contrato proposto. 

O destinador emprega, para tanto, a persuasão, articulada no fazer persuasivo que 
exerce e no fazer interpretativo, por conta do destinatário. O fazer persuasivo define-
se como um fazer-crer e, secundariamente, como um fazer saber, e o fazer 
interpretativo, como o crer, ou melhor, como um ato epistêmico que leva a crer. 
(BARROS, 2005, p. 37). 

 

A alteração da competência do destinatário primeiramente para o crer é importante 

para o contrato de fidúcia, visto que a realização da persuasão não ocorre apenas com o fazer 

persuasivo, mas a partir da sua conjunção com o fazer interpretativo, ou , de outro modo, o 

contrato de fidúcia implica a conjunção do destinatário-enunciatário com um querer/dever-

fazer. A autora supracitada (BARROS, 2005, p.38) descreve o percurso do destinador-

manipulador: o contrato fiduciário, o espaço cognitivo da persuasão e da interpretação e, por 

último, a aceitação ou a recusa do contrato. 

Esse destinador-manipulador é, para Bertrand, o actante que pratica o fazer 

persuasivo. Assim, ―o destinador é, inicialmente, a montante, aquele que faz crer: propõe 

valores e suscita a adesão do sujeito; em seguida, é aquele que faz querer, que faz saber, que 

faz poder‖ (BERTRAND, 2003, p. 343-344). O fazer crer, enquanto fazer persuasivo, não 

pode ser tratado independente do crer, pois constitui uma das formas principais da 

manipulação, como declaram Greimas e Courtés (2008, p.107).  
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Figura 1- quadrado semiótico do fazer 
 

 

 

 

 

 

 

 Como declaram Greimas e Courtés (2008, p. 202), ―o fazer surge sempre como a 

função-predicado de um enunciado modal que rege outro enunciado‖ e que envolve tanto a 

dimensão pragmática quanto a dimensão cognitiva, o que nos faz perceber como o fazer 

persuasivo pode se instaurar entre as dimensões sensível e inteligível do discurso. 

Quanto aos fazeres possíveis e os tipos de manipulador, Barros (1988, p.95) defende: 

Há o manipulador que instaura o sujeito virtual, levando-o a querer ou a dever-fazer, 
e o que faz o sujeito atual, pela atribuição do saber e do poder-fazer. A maior parte 
dos discursos pertence ao primeiro grupo, como o discurso da propaganda, o 
didático, o político ou o texto literário. No segundo grupo, encontram-se os 
discursos programadores, como a receita de cozinha e os folhetos de explicação de 
uso de uma máquina, em que o enunciador não se preocupa em transmitir ao 
enunciatário as modalidades do querer ou do dever-fazer, e contenta-se em lhe 
comunicar o saber ou o poder-fazer, sem dúvida por reconhecer o enunciatário como 
um sujeito virtual, previamente modalizado (BARROS, 1988, p. 95)  

 

É notório que o discurso da propaganda se dirige a sujeitos tidos como competentes 

(que sabem e podem fazer) e os manipula pelo querer ou dever, quando há a instauração de 

um sujeito virtual. Apesar disso, acreditamos que o paradigma da publicidade não instaura 

apenas sujeitos virtuais, mas também sujeitos atuais, pois o discurso publicitário pode almejar 

a atualização dos sujeitos, mobilizando-os pelo crer, pelo saber e/ou pelo poder através, dentre 

outros quesitos, da veridicção, pela ideia do ―parecer verdadeiro‖ pelo discurso; e a persuasão, 

em linhas gerais, consiste no emprego de argumentos que buscam instaurar a ideia do 

―parecer verdadeiro‖ no discurso, de modo a induzir alguém a aceitar uma ideia ou a realizar 

uma determinada ação. Temos a consciência de que a propaganda, discurso que visa a um 

fazer, se dirige a sujeitos, previamente dotados de saber fazer e poder fazer; portanto não está 

na sua ―ordem do discurso‖ a ação da competência para o fazer. Interessa-lhe um saber e/ou 

um crer que levem o enunciatário a querer ou dever. Vê-se que o crer é colocado como 
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princípio básico da persuasão, isto é, que o inteligível é posto como basilar no fazer 

persuasivo, quando, na verdade, o sentir deveria ser também posto em cena por caracterizar a 

etapa primeira da persuasão de apelo sensível.  

Pelo viés da Semiótica clássica, o fazer persuasivo faz crer por meio da veridicção: o 

fazer parecer verdadeiro, que se pauta também na confiabilidade. Para além do contrato 

fiduciário, Greimas define o contrato de veridicção: 

O discurso é esse lugar frágil em que se introduzem e leem a verdade e a falsidade, a 
mentira e o segredo; (…) equilíbrio mais estável ou menos, proveniente de um 
acordo implícito entre os dois actantes da estrutura da comunicação. É esse 
entendimento tácito que é designado pelo nome de contrato de veridicção 
(GREIMAS, 1983, p. 105). 

 

Percebemos que tanto o contrato de fidúcia quanto o de veridicção são, acima de tudo, 

contratos enunciativos por validarem a relação intersubjetiva, ou melhor, por instaurarem a 

comunicação entre enunciador/destinador e enunciatário/destinatário, o que apresenta a ideia 

de que a relação homem/mundo seja mediada pela linguagem via figuratividade.  

Figura 2- quadrado da veridicção 

 

 

 

 

Fonte: Greimas e Courtés, 2008, p.532 

 

O contrato veridictório, por determinar as condições para o discurso ser considerado 

verdadeiro, falso, mentiroso ou secreto, é muito importante ao estudo da persuasão. O fazer 

persuasivo, executado pelo enunciador/destinador, procura fazer crer por meio do fazer 

parecer verdadeiro, ou seja, o enunciador cria efeitos de verdade para levar o enunciatário a 

crer na verdade do enunciado, executando o fazer interpretativo. Com isso, os enunciados já 

modalizados veridictoriamente – verdadeiros, falsos, mentirosos ou secretos – são 

sobredeterminados pelas modalidades epistêmicas do crer, como se vê no quadrado semiótico. 

Essa crença, por sua vez, é inconstante, depende, instantaneamente, das ações do destinador e 

do destinatário; um texto pode receber variadas leituras/interpretações por causa de diferentes 
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fatores extratextuais, aqueles que já pertencem a outra instância enunciativa. Contudo, apesar 

dessa impressão de ―infinitude interpretativa‖, o número de isotopias dos textos é limitado. 

Neste ponto, questionamos acerca do nosso objeto de estudo: já que a verdade não é 

mais que um efeito de sentido, semelhante à questão da plausibilidade, a persuasão pelo fazer 

sentir também não é genuína, já que apenas os seus efeitos de sentido podem ser avaliados; a 

―persuasão em si‖ é inalcançável, ―irrememorável‖. O destinador (aqui já concebido como 

enunciador) é o mestre manipulador, responsável pelo sucesso ou fracasso de seu discurso, 

que pode ser concebido como produtor de efeitos de verdade. Esse discurso procura, então, 

estabelecer a distinção entre os dois constituintes autônomos e os dois níveis sobrepostos do 

contrato de veridicção: saber e crer, a verdade e a certeza. Entretanto, a certeza, sanção 

suprema à qual os discursos devem se submeter, ―é um conceito relativo, uma questão de 

grau, e a fé é uma coisa frágil‖ (GREIMAS, 1978).  

Figura 3- quadrado da modalidade epistêmica do crer.  

 

Fonte: Greimas e Courtés, 2008, p.172. 

 

Pelo quadrado anterior, compreendemos que algo certamente verdadeiro está no 

domínio do crer-ser e parecer, já algo provavelmente verdadeiro está no domínio do não crer 

não ser e não crer não parecer. A fidúcia e o ato epistêmico são, assim, válidos requisitos à 

manipulação e à persuasão, já que esta visa o estabelecimento de um contrato fiduciário: não 

há contrato fiduciário sem se manifestarem as condições de emergência do objeto que o 

permitam apreender como objeto de valor. 

Greimas (1970) defende que o crer precede o saber, alegando que toda comunicação 

humana necessita de um mínimo de confiança mútua haja vista existir, antes mesmo da 

comunicação ou a partir do primeiro contato, um contrato pré-estabelecido entre os 



37 
 

 

 

envolvidos na comunicação. Esse contrato só é bem estabelecido, contudo, se houver 

confiança no papel do enunciador-destinador. 

Sabendo que o parecer do discurso é basicamente de ordem figurativa, Greimas (1970) 

declara ainda que as figuras do mundo têm uma dupla função: como parecer da "realidade", 

elas estão nos referindo, intra ou extradiscursivamente; como figuras de linguagem, elas estão 

lá para dizer algo mais de si. É esta segunda dimensão figurativa que interessa aos 

semioticistas: o discurso figurativo, analisado no interior do nível discursivo do percurso 

gerativo do sentido, cuja verossimilhança leva à fundação de contratos de veridicção e de 

fidúcia entre os sujeitos da comunicação. 

O discurso figurativo é capaz de projetar uma dupla referência: a primeira em 

profundidade – criação de uma isotopia temática mais abstrata, e a segunda em lateralidade – 

o desenvolvimento de um novo paralelo, a isotopia figurativa. Esse discurso atualiza a 

semântica narrativa por revelar como os elementos semânticos são selecionados e 

relacionados com os sujeitos a partir do momento em que se disseminam os valores inscritos 

nos objetos, cuja classificação é dupla: os objetos-valor são o fim último do sujeito, e os 

objetos modais são aqueles necessários para entrar em conjunção ou em disjunção com um 

determinado objeto-valor. O querer, o dever, o saber e o poder são objetos-modais, elementos 

que viabilizam o fazer, a performance. 

Apesar de a persuasão atravessar todos os estratos do percurso gerativo do sentido, 

seus efeitos são mais bem captados pela análise do nível discursivo, quando as estruturas 

narrativas são enriquecidas discursivamente. Pelo enriquecimento da narrativa, é no nível do 

discurso, então, que se cria a impressão de realidade, ou seja, que se transmite melhor a ideia 

do ―parecer verdadeiro‖, possível a depender, mas não somente, da aproximação entre os 

participantes da enunciação. 

 Os procedimentos de discursivização – actorialização, espacialização e 

temporalização, mais precisamente os mecanismos de debreagem e embreagem (enuncivos e 

enunciativos), geralmente apresentam-se persuasivos pelos efeitos de objetividade e de 

subjetividade que geram, ou seja, efeitos de distanciamento e aproximação em relação ao 

enunciatário, respectivamente. Barros (2012, p.28) trata da forma como as estratégias de 

persuasão ocorrem neste ponto, aliando-as à veridicção: 

As estratégias de persuasão do discurso caracterizam o sujeito da enunciação por seu 
modo de ação. Apresentam-se, sobretudo, como ―escolhas‖ da enunciação de tempo, 
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de espaço e de ator (de pessoa), com a finalidade de convencer o destinatário da 
verdade (ou da falsidade) do discurso enunciado (BARROS, 2012, p. 28) 

 

Barros, ao aliar a possibilidade de ―escolhas‖ enunciativas a estratégias de persuasão, 

parece dizer que operações de debreagem ou embreagem, por exemplo, surgem com base em 

intencionalidades que visam negociações entre enunciador e enunciatário. 

No que concerne à semântica discursiva, discutem-se as figuras, os temas e as 

isotopias. Bertrand (2003, p.37) comenta o nível figurativo da leitura em Semiótica: 

A significação que se forma e se atualiza na passagem de uma figura a outra, e não 
em cada uma delas tomada individualmente, pertence precisamente ao que a 
Semiótica chama de nível figurativo da leitura. Uma impressão de ―realidade‖ se 
depreende como se tratasse de um quadro pintado (BERTRAND, p. 37) 

 

Desse modo, faz sentido o posicionamento de Greimas (2004, p.81) sobre 

figuratividade: um certo modo de leitura com o efeito de gerar a semiose, a própria produção 

de signos, e, também, como um modo dessa produção. De acordo com esse pensamento, a 

figuratividade é formada no plano do conteúdo e manifesta-se por diferentes formas de 

expressão no sincretismo de linguagens.  

Um dos mecanismos persuasivos possíveis consiste na apresentação de figuras que 

pertençam ao universo do enunciatário e que gerem efeitos de verdade, de modo a fazê-lo crer 

na veracidade do discurso do enunciador. Pelo fato de a persuasão se fazer pela apresentação 

de qualidades do mundo natural, o crer é um elemento central na discussão da leitura 

figurativa. Bertrand acrescenta que a passagem de uma frase a outra até o fim do texto só 

pode ser percebida ―como um continuum semântico se postularmos uma isotopia comum que 

tece uma ligação entre cada figura, pela recorrência de uma categoria significante (ou de uma 

rede de categorias) no decorrer do desenvolvimento discursivo‖. Desta maneira, isotopia é 

definida como o ―desdobramento das categorias semânticas ao longo do discurso‖; o termo 

―pertence à dimensão sintagmática‖ e apoia-se na repetição e na progressão de elementos 

semânticos de uma frase a outra, o que garante a ―continuidade figurativa e temática do texto‖ 

(BERTRAND, 2003, p.185-187).  

Compreende-se que as isotopias garantem a caracterização semântica do discurso, 

indo além da análise que se instaura apenas ao nível da palavra, configurando-se um 

fenômeno que estabelece um ou mais planos de leitura aos textos, isto é, que designa a 

manutenção de um determinado efeito de sentido ao longo da cadeia discursiva. 
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No nosso objeto de estudo – anúncios de catálogos da indústria da beleza – essa 

isotopia pode ser analisada pela linguagem verbal. Já no que concerne à linguagem 

verbovisual, os percursos figurativos são garantidos sobretudo pelo conhecimento da 

qualidade da marca em questão, pela manutenção de um determinado efeito de sentido ao 

longo da cadeia discursiva devido à programação do tipo de catálogo, dos produtos, das cores, 

dos formatos, das figuras e também da lógica de compra e venda estabelecida. 

O nível temático da leitura, por sua vez, é mais geral e mais abstrato que o nível 

figurativo, porque, conforme Bertrand (2003, p.40) ―está aberto a um maior número de 

potencialidades semânticas (…) e já consiste em dar sentido ao sentido‖. Este autor assim 

define tematização: 

A tematização consiste em dotar uma sequência figurativa de significações mais 
abstratas que têm por função alicerçar os seus elementos e uni-los, indicar sua 
orientação e finalidade (…). Assim, para ser compreendido, o figurativo precisa ser 
assumido por um tema. Este último dá sentido e valor às figuras (BERTRAND, 
2003, p. 213). 

 

A tematização se dá, dessa forma, pela recorrência de traços semânticos coerentes e 

mais abstratos que se interligam a uma configuração isotópica figurativa. As isotopias 

figurativas e temáticas funcionam, então, como elementos anafóricos e, por conta disso, 

facilitam a continuidade do sentido na leitura. As primeiras são fundamentadas pela 

tematização e apresentam-se como elementos persuasivos por construírem um efeito de 

realidade no e pelo discurso e, também, por facilitarem o reconhecimento de um efeito 

enunciativo global nos textos, que transparece o caráter persuasivo (inteligível e/ou sensível) 

geral de um texto, sincrético ou não. 

Como vemos, figurativização, tematização, isotopia e veridicção são fenômenos 

importantes para melhorar a compreensão da persuasão no nível discursivo. A conquista da 

confiança do enunciatário depende da construção figurativa que atualiza temas, mantém 

percursos isotópicos e constrói um ―parecer verdadeiro‖. Compreende-se, portanto, que a 

figurativização facilita a manutenção de uma coerência discursiva e que corrobora o aspecto 

veridictório-persuasivo.  

Ao versarmos sobre a persuasão na esfera do percurso gerativo do sentido e vermos 

que enunciador e enunciatário atualizam a relação destinador/destinatário no esquema 

narrativo canônico, o que define a fase persuasivo-manipulatória, notamos que, a princípio, 

qualquer texto podia ser analisado a partir do simulacro metodológico do plano do conteúdo, 
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já que Greimas fez uma descrição estrutural aplicável a qualquer texto, seja verbal, não verbal 

ou verbovisual. Todavia, além da análise do conteúdo por meio do percurso gerativo do 

sentido, alguns textos apresentam uma dimensão plástica do plano da expressão bastante 

singular e significativa, a qual, durante as análises, precisa ser bem examinada por contribuir 

com a veridicção, com a persuasão e, consequentemente, com o efeito enunciativo global. 

É clássica a análise feita por Floch de uma propaganda de cigarros, em que apresenta 

um modelo de análise com base nas relações semissimbólicas e na aplicação das categorias 

topológicas (posição, orientação e movimentação das formas no espaço), eidéticas (linhas, 

volumes e formas expostas) e cromáticas (relação entre as cores apresentadas e seus tons, bem 

como a questão aspectual – brilho, opacidade etc), basilares na análise de questões que 

envolvem a plasticidade, além do formante matérico entre os constituintes da expressão.  

Diante do exposto, do ponto de vista semiótico, foi possível perceber que a dimensão 

argumentativa dos discursos não se restringe aos textos verbais, mas se manifesta igualmente 

nos textos sincréticos, aqueles que articulam mais de uma linguagem em seu plano da 

expressão e que apresentam espacialização e temporalização bastante significantes. Para se 

analisar as estratégias de persuasão/argumentação nos textos sincréticos, é preciso considerar 

uma enunciação global que articula as diferentes linguagens para produzir efeitos de sentido 

fundados não somente na dimensão inteligível do discurso, mas também na sua dimensão 

sensível. Essa maneira de pensar a persuasão como um fenômeno tanto de natureza inteligível 

quanto sensível encontra respaldo tanto na Semiótica Plástica, como na Sociossemiótica, 

proposta por Eric Landowski (2014). Nela, o autor propõe alguns regimes de sentido que 

determinam a construção da significação nos mais diversos textos, vistos como práticas 

sociocomunicativas. A escolha de um dos regimes de sentido envolve diferentes modos de 

interação entre enunciador e enunciatário e de estratégias que não dependem apenas da 

competência cognoscível para fazer o outro (dever, querer, poder) fazer, mas também de uma 

competência estésica para fazê-lo sentir.  Dentre esses regimes, o de programação e o de 

manipulação já aparecem na fase clássica da teoria, mesmo que de modo mais voltado às 

questões de integibilidade. 

A persuasão pode compreender, então, o domínio do fazer fazer  e o do fazer sentir, 

isto é, pode estar no entremeio do sensível e do inteligível: no caso de Avon e Natura, o 

consumidor pode ser fiel às marcas, às suas estratégias, efetivando o contrato de fidúcia por 

meio da aceitabilidade, devido à veridicção da lógica de compra e venda, sobretudo pela forte 
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relação intersubjetiva entre consumidor e consultor de vendas, o que revela uma interação 

programada e sensível, por atingir o ser do sujeito. 

Isto posto, passemos ao detalhamento do que seja o texto sincrético e à exposição das 

categorias de análise desenvolvidas para ele no âmbito da Semiótica plástica, ligadas também 

ao campo da sensibilidade.  
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3 ENUNCIAÇÃO GLOBAL E PERSUASÃO NO TEXTO SINCRÉTICO 

 

Segundo Greimas e Courtés (2008, p.166), enunciação é a ―instância que possibilita a 

passagem entre a competência e a performance (linguísticas), entre as estruturas semióticas 

virtuais (...) e as estruturas realizadas sob a forma de discurso‖. Essa passagem é, pela 

perspectiva de Fiorin (2007), um verdadeiro ―jogo de máscaras, de papéis, de imagens, como 

um teatro, uma encenação‖, correspondente ao domínio da retórica com sua ideia de 

persuasão consciente.  

Conforme Greimas e Courtés, a enunciação é, ao mesmo tempo, o lugar de exercício 

da competência semiótica e a instância da instauração do sujeito (da enunciação). A 

enunciação enunciada é apenas um simulacro do dizer do enunciador, isto é, a simulação do 

fazer enunciativo em quaisquer linguagens ou articulação de linguagens. Em todo caso, temos 

como pressuposta a ideia de que a enunciação é uma instância que traz a ideia de conjunto, de 

totalidade; palavras que são muito peculiares à noção de sincretismo de linguagens em 

Semiótica, devido à condição básica de apresentação de um efeito único de enunciação. 

O termo sincretismo foi cunhado por vários autores, mas a teoria semiótica toma como 

conceitos primários os apresentados por Hjelmslev e Greimas e Courtés. Estes dois últimos 

autores, com base em Floch, apresentaram a definição em termos narrativos e, logo em 

seguida, o conceito de semióticas sincréticas, quando quiseram explicitar a nova abordagem 

do termo sincretismo na teoria semiótica: 

Num sentido mais amplo serão consideradas como sincréticas as semióticas que - 
como a ópera ou o cinema - acionam várias linguagens de manifestação; da mesma 
forma, a comunicação verbal não é somente tipo linguístico: inclui igualmente 
elementos paralinguísticos (como a gestualidade ou a proxêmica), sociolinguísticos 
etc (GREIMAS e COURTÉS, 2008, p.426). 

 

Floch (1986, p.270), fez considerações no segundo tomo do Sémiotique Dictionnaire 

raisonné de la théorie du langage, publicado em 1986, com o intuito de deixar a conceituação 

mais clara e precisa, declara que ―as semióticas sincréticas constituem seu plano de expressão 

— e mais precisamente a substância do seu plano de expressão — com elementos que 

dependem de várias semióticas heterogêneas‖. Para ele, este tipo de semiótica constitui um 

todo de significação, de modo que há um único conteúdo e diferentes substâncias da 

expressão. Acrescenta, ainda, a importância da análise da ―estratégia global de comunicação 
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sincrética‖ por destacar que a sincretização configura um mecanismo de enunciação, pelo fato 

de não haver uma enunciação para cada linguagem (uma verbal, uma visual, uma gestual etc).  

Com base em Floch, Fiorin (2009, p.33) problematizou a definição de semióticas 

sincréticas, pois não percebeu uma necessária relação entre o sincretismo no sentido 

hjelmsleviano e o conceito atualizado por Greimas. Então, o semioticista teceu críticas às 

primeiras formulações do termo sincretismo, atentando para a necessidade de considerá-lo nos 

domínios de conteúdo e de expressão, além de percebê-lo como um forte mecanismo 

enunciativo. Consoante postulou Hjelmslev, a substância é criada pela forma (1975, p.55), 

portanto, é ―insustentável afirmar que o plano da expressão das semióticas sincréticas se 

caracteriza por uma pluralidade de substâncias para uma forma única‖ (FIORIN, 2009, p.36). 

Por conseguinte, a denominação ―semióticas sincréticas‖ precisou ser repensada. Este autor 

defendeu que, ao invés da expressão semióticas sincréticas, fosse utilizada a denominação 

textos sincréticos, que se caracterizam pela apresentação de ―uma única enunciação sincrética, 

realizada por um mesmo enunciador, que recorre a uma pluralidade de linguagens de 

manifestação para construir um texto sincrético‖ (FIORIN, op.cit, p.38). Por se tratar de uma 

única enunciação realizada por um mesmo enunciador que recorre a várias linguagens de 

manifestação para construir uma totalidade de sentido, preferimos usar neste trabalho a 

expressão textos sincréticos, que, a nosso ver, favorece e justifica melhor a conceituação mais 

geral do termo sincretismo. 

Ainda no tocante às questões enunciativas, é sabido que a base epistemológica da 

Semiótica trabalha com o postulado de que o enunciador é sempre um simulacro, um ser 

lógico, pressuposto a partir do enunciado, que pode ser verbal, não verbal ou sincrético. 

Quando tratamos de texto sincrético, consideramos a sua principal característica – 

apresentação de efeito de enunciação global dado pela relação entre as linguagens (verbais ou 

não verbais) envolvidas na construção dos sentidos, ou melhor, pelo ajuste que permite ao 

leitor tratar as linguagens em articulação como uma linguagem sincrética. Desse modo, essa 

configuração textual caracteriza-se por uma estratégia enunciativa global, consequentemente a 

partir de um só enunciador, que ―convoca‖ um enunciatário para que, juntos, atuem como 

sujeitos da enunciação, conforme o ideal de Greimas e Courtés (2008, p. 171). Considera-se a 

estratégia enunciativa global como procedimento de repetição figurativa, ou seja, como 

procedimento de definição de planos isotópicos. 
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 Floch (2002, 2009) percebe o estabelecimento da coerência pelo sistema 

semissimbólico subjacente à dimensão figurativa das imagens e dos textos, sistema que 

propõe uma relação instável entre categorias do plano do conteúdo e do plano da expressão 

em textos verbais, não verbais ou sincréticos. A estrutura semissimbólica pode, dessa forma, 

configurar um mecanismo persuasivo pelo fato de estabelecer uma relação não-conforme 

entre plano da expressão e plano do conteúdo, o que salienta a importância da função sígnica 

ou função semiótica, tratada por Hjelmslev. A relação simbólica, por seu turno, diz respeito à 

relação de conformidade entre os dois planos, o que é bastante recorrente em textos 

sincréticos publicitários devido às estratégias de convencimento empregadas para melhor 

persuadir os destinatários. 

Pietroforte (2006), por sua vez, aponta a existência de dois tipos de semissimbolismo 

entre o verbal e o plástico. Há semissimbolismo parcial quando categorias verbais relacionam-

se com categorias plásticas por meio de categorias do conteúdo, isto é, quando formas 

plásticas e formas fonológicas são correlacionadas por meio de formas semânticas. O 

semissimbolismo será total quando houver, ao menos, uma categoria formal de expressão 

comum às duas semióticas que sistematiza o verbal e o plástico, sendo por meio dela que se 

dá a relação semissimbólica com as categorias semânticas. Neste caso, as formas plásticas e 

as formas fonológicas são sistematizadas por, pelo menos, uma categoria formal do plano da 

expressão, que, por sua vez, é correlacionada a formas semânticas.  

Assim sendo, uma das metas da análise de um texto sincrético é analisar essa ausência 

de disparidade entre as linguagens, é ―descrever como se dá a conciliação e a 

compatibilização das várias linguagens heterogêneas de manifestação, para a obtenção de uma 

significação global e homogênea‖ (BEIVIDAS, 2006, p.123). Essa compatibilização de 

linguagens em prol de uma significação comum pode refletir claramente um dispositivo 

persuasivo, haja vista lembrar o conceito de identidade, a saber, princípio de permanência que 

permite ao indivíduo continuar o ‗mesmo‘, ‗persistir no seu ser‘, ao longo de sua existência 

narrativa, apesar das modificações que provoca ou sofre, como declaram Greimas e Courtés 

(2008, p.251-252). Identidade é, com efeito, a permanência na mudança, e sua constituição é 

processual no discurso-enunciado, já que o sujeito do discurso se mostra, através da atividade 

enunciativa, como um simulacro. Em termos de Sociossemiótica, essa noção de identidade 

pode remeter à ideia de uma programação enunciativa por envolver um contínuo, sobretudo se 
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considerarmos, por exemplo, a construção da identidade de uma marca – Avon e Natura – 

como estratégia de permanência na mudança por meio dos mais variados tipos de linguagens. 

Tal construção identitária das marcas é resultante de estratégias de manipulação 

regulares. A comunicação sincrética é, de modo esperado, bastante manipuladora, pois, como 

declarou Gomes (2009, p. 216)  

A inter-relação de linguagens pode instaurar implícitos, modos de dizer sem dizer e 
pode fazer enxergar os fatos e o mundo reproduzido no discurso, de uma nova 
forma. (...) Pode fazer sentir, concomitantemente a um fazer saber, produzindo o 
efeito de vivenciar as experiências narradas (GOMES, 2009, p. 216).  

 

Gomes já assinala a possibilidade do fazer sentir pelo sincretismo de linguagens que 

pode levar a uma experiência do vivido, o que remete ao regime de interação por ajustamento, 

por meio do qual o enunciatário compartilha o sentido proposto pelo enunciador. 

Um texto sincrético apresenta formas singulares de apresentação de determinados 

conteúdos no plano da expressão, a exemplo do texto publicitário, que, além de tudo, 

apresenta programas narrativos de persuasão com modelos de crer e de agir, o que lhe confere 

um papel persuasivo-manipulatório. Essas formas singulares de apresentação de conteúdos 

apresentam-se, sobretudo, na dimensão plástica do plano da expressão, cujo exame mais 

detalhado é feito no âmbito da Semiótica visual.  

Nesse contexto, Teixeira (2008) expressa consistentemente as categorias analíticas da 

expressão: cromáticas, eidéticas e topológicas. Para as categorias cromáticas são admitidas as 

combinações de cores ―como procedimento constitutivo de significantes, observável por meio 

de oposições‖, como brilhante/opaco, puro/mesclado. Para as categorias eidéticas, que 

compõem as formas, são verificadas as combinações de linhas, volumes e cores superpostas, 

como curvilíneo/retilíneo e verticalidade / diagonalidade. Já as categorias topológicas dizem 

respeito à orientação das formas e do movimento no espaço, a saber, alto/baixo, 

central/periférico, esquerdo/direito, frente/trás, como se vê no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

Quadro 1- categorias do plano da expressão plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Teixeira (2008) 

É importante informar que ainda há outra configuração possível na plasticidade: a 

matérica, que diz respeito à materialidade do significante (liso/rugoso, granulado/liso, 

leve/pesado, por exemplo) e cuja diversidade pode produzir maneiras particulares de 

vivenciar a experiência da contemplação (TEIXEIRA, 2009, p.51). Acreditamos que as 

configurações matérica e cromática são as que mais contribuem com a geração de efeitos de 

sentido persuasivo-sinestésicos por apresentarem cor, tonalidades, graus de saturação, 

espessura, e também por representarem a materialidade do significante, afinal a observação de 

que a matéria de que os objetos de percepção são constituídos induz a experiências 

sinestésicas. Desse modo, percebe-se que as categorias cromáticas,eidéticas, topológicas e 

matéricas são aquelas que constituem um texto visual produzido num suporte planar, o que 

nos faz compreender os ―objetos semióticos como produtos cuja materialidade também 

significa‖ (TEIXEIRA, 2009, p. 45). 

Teixeira defende, ainda, que a análise do texto sincrético não deve estabelecer 

correspondências a partir de diferenças, pois, se assim fosse, a abordagem seria fixada nas 

particularidades das linguagens. Com isso, a análise do sincretismo deve partir do geral para o 

particular, de modo a captar as estratégias enunciativas através do modo de persuadir do 

enunciador na inter-relação de linguagens.   



47 
 

 

 

A esse respeito, Teixeira (2009, p. 58) comenta a importância da ―análise da estratégia 

enunciativa que sincretiza as linguagens numa unidade formal de sentido‖, relacionando 

coesão ao texto sincrético e alertando para o surgimento de uma nova linguagem: ―nos textos 

sincréticos, a particularidade matérica das linguagens em jogo se submete a uma força 

enunciativa coesiva, que aglutina as materialidades significantes em uma nova linguagem‖.  

Somente a título de ilustração – sem constituir o foco deste trabalho – é válido 

comentar o trabalho de Teixeira (2009, p. 70) que apresenta um quadro a respeito de 

categorias tensivas no exame do texto sincrético. A nosso ver, essa configuração remete à 

ideia de que o texto sincrético vai além da relação entre verbal e não verbal, pois envolve 

tempo e espaço, por exemplo. O verbal convoca visão e gera um sistema verbovisual espacial. 

Conforme o quadro da autora, a espacialidade, referente ao domínio da extensidade regida, 

apresenta três dimensões: direção (abertura vs fechamento), posição (exterioridade vs 

interioridade) e elã (deslocamento vs repouso). Este é uma categoria que se assenta sobre o 

contraste entre repouso e movimento, entre o lugar e o deslocamento.  

Algumas figuras representam relações particulares de ideia de movimento, marcadas 

por lentidão ou rapidez no sincretismo de linguagens. A tonicidade, por exemplo, rege a 

profundidade do espaço e isso pode ser observado nos elementos do plano da expressão. Por 

exemplo: um actante do enunciado em uma peça publicitária pode receber tonificação por um 

cromatismo mais rico, por uma luminosidade, pelo destaque etc, o que apresenta uma 

determinada figura como tônica, como um elemento de força em uma determinada peça 

publicitária, principalmente se tomado em comparação às outras. 

 As dimensões da temporalidade, por sua vez, também referentes ao domínio da 

extensidade regida, são: direção (foco vs apreensão), posição (anterioridade vs posterioridade) 

e elã (brevidade vs longevidade). Os contornos da plasticidade podem remeter à ideia de 

duratividade de um certo produto no que concerne ao elã, ao par breve vs longo, capaz de 

acentuar a qualidade do objeto valor apresentado. Vê-se que entra em cena, como defende 

Sena (2015, p. 105), a semântica do espaço em que se encontra o sujeito do enunciado, com 

todos os objetos e valores com os quais ele é constituído, com o tempo e suas 

aspectualizações, sobretudo as que produzem um sentido de continuidade incessante. 

Como o arranjo textual do plano da expressão constitui uma tomada de decisão do 

enunciador para a exposição dos conteúdos ao enunciatário, partimos do pressuposto de que a 

expressão sincrética denuncia as escolhas do enunciador no que concerne à forma de 
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expressão do conteúdo, ou seja, de que manifesta a estratégia global de enunciação, que 

parece contagiar o enunciatário por mecanismos persuasivos que reforçam determinados 

conteúdos na articulação de linguagens. Muitos desses mecanismos persuasivos são alçados 

pela sensorialidade  

Se a Semiótica visual consegue, bem ou mal, propor uma interpretação coerente da 
dupla leitura – iconizante e plástica – dos objetos do mundo, para dar conta do fato 
estético ainda será necessário estender esse gênero de análises, generalizando-o ao 
conjunto dos canais sensoriais ( GREIMAS, 2002, p. 74). 

 

Acerca do avanço da Semiótica de linha francesa em tratar também do sentido em ato, 

decorrente de sensorialidades, Landowski declara  

ao lado do sentido já ‗realizado‘, base da Semiótica tradicional do discurso 
enunciado, o objeto do qual se trata agora, trinta anos após o estruturalismo 
‗triunfante‘, seja também ou seja sobretudo, o sentido em ato, tal como o 
experimentamos – o vivemos – quando emerge dos vínculos diretos que cada um 
tece com o mundo ao seu redor. De acordo com esta perspectiva abrangente, já não 
se pode definir o sentido exclusivamente como um efeito textual calculável a partir 
de um determinado tipo de organização sígnica. Temos de concebê-lo, antes, como o 
efeito – incerto e, porém, analisável (...) no momento em que, dependendo de nossa 
própria disposição, o mundo se deixa apreender por nós como uma configuração 
sensível imediatamente carregada de sentido (LANDOWSKI, 2002, p.127- 
comentários acerca da obra Da imperfeição) 

 

Landowski afirma que ―o mundo se deixa apreender por nós como uma configuração 

sensível imediatamente carregada de sentido‖, parece cometer uma aparente aposta numa 

espécie de ontologia do corpo, da sensibilidade, quando sugere haver uma espécie de presença 

sensível que parece estar ―lá‖ antes da experiência semiótica. Antes da experiência semiótica, 

sente-se a impressão da configuração que se projeta sobre o sujeito impressivamente.  

    É pensando assim que nosso objetivo é analisar o texto da propaganda seguindo 

algumas perspectivas da Semiótica, sobretudo a Sociossemiótica, com cuidado na relação 

comunicativa (na ―interação‖ subjetiva) como um percurso intersubjetivo no qual a persuasão 

é o resultado almejado pelo enunciador em seu projeto de construção do objeto-texto, dentro 

do qual serão simuladas interações subobjetais, de natureza sensível (e polissensorial). 

Observaremos como as imagens de catálogos Avon e Natura, apresentadas como ―coisas a 

serem vistas‖ (LANDOWSKI, 2002, p.128), ―operam na orientação do olhar bem como do 

sentir do sujeito enunciatário‖ (SILVA, 2013, p. 513-514) atualizando relações de 

identificação e alteridade envolvidas na percepção identitária do sujeito enunciatário‖.  
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No que tange a essas interações de natureza sensível, Fontanille (2005, p.77) chama 

atenção para a questão da resolução das heterogeneidades sensoriais ou, seguindo Ricoeur, 

para a síntese do heterogêneo, ao tratar da diversidade e da complexidade das manifestações 

discursivas em estruturas significantes, averiguando particularmente os elementos visuais, 

táteis, olfativos, sensório-motores e apurando suas articulações em duas peças publicitárias. 

Para aquele autor (2005,p.78) 

a significação, emergente do próprio movimento da enunciação, é o produto da 
resolução das heterogeneidades e, no que concerne mais especificamente à 
polissensorialidade,  a resolução das heterogeneidades produz figuras semióticas a 
partir da diversidade sensível (FONTANILLE, 2005, p. 78) 

 

Essa questão se espraia em problemas complementares, a depender da forma da escolha 

da heterogeneidade:  

(1) Anteriormente à formação das figuras semióticas, faz-se a experiência da 
polissensorialidade : a resolução dessa heterogeneidade dá lugar ao uso de uma 
sintaxe figurativa, específica de uma semiótica-objeto.Os modos de resolução das 
heterogeneidades sensoriais podem ser globalmente recobertos pela noção de 
sinestesia, em seu sentido mais geral (isto é, as estesias comuns) ; 

(2) Posteriormente à construção das semióticas-objeto, vive-se a experiência da 
multimodalização : os textos do visível são constituídos de semióticas-objeto que 
exploram diferentes sintaxes figurativas e que obedecem diferentes regras de 
constituição. A resolução da heterogeneidade multimodal deve, então, ser 
intersemiótica, chegando aos sincretismos. (FONTANILLE, 2005, p.78) 

 

Por suas características, esses modos de resolução das heterogeneidades arvoram-se 

em um dos aspectos da dimensão retórica dos discursos, já que  a função discursiva da 

retórica é justamente gerenciar as heterogeneidades, regrar tensões e resolvê-las em figuras 

significantes. ―É, portanto, de direito, e não somente de fato, que se pode falar 

especificamente de retóricas polissensoriais‖ (FONTANILLE, 2005, p.79), as quais 

apresentam uma aproximação conceitual com a persuasão sensível, mas que não constituirão 

o foco desta tese, já que aqui nos debruçamos sobre a Sociossemiótica. 

Fontanille ainda declara que ―os modos de redução da heterogeneidade sensorial 

podem ser globalmente recobertos pela noção de sinestesia, em seu sentido mais geral (isto é, 

as estesias comuns)‖ (FONTANILLE, 2005, p.78, grifos do autor), o que sinaliza a ideia de 

sinestesia como um momento inicial por meio do qual o dado sensorial se converte em 

significação sensível. 

As configurações polissensoriais apresentam modos de agenciamento  que definem o 

momento de unidade dos objetos compósitos, conforme Bordron (1991).  Um dos princípios-
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base desses modos de agenciamento é o do gênero, que caracteriza o modo de redução da 

diversidade sensorial:        “dessa forma, aquilo que se chama ordinariamente de sinestesia se 

funda sobre a presença, de uma mesma propriedade sensível com condições de ser transposta 

de uma ordem à outra”(FONTANILLE, 2005, p.84). 

Assim, vemos que a retórica polissensorial representa um fazer persuasivo de ordem 

sensível pelo entrelaçamento simultâneo de várias ordens sensoriais e que se associa à ideia de 

sinestesia, palavra que vem do grego synaísthesis, na qual syn significa “união” e esthesia 

significa “sensação”; assim, uma possível tradução literal seria “sensação simultânea”. Como 

neste trabalho estudamos a persuasão sensível em peças publicitárias da indústria da beleza, 

faz-se necessário trazer informações acerca de sinestesia, fenômeno capaz de lançar um fazer 

sentir pela perspectiva do regime de sentido por ajustamento e de denunciar, 

consequentemente, escolhas enunciativas de organização textual. 

No âmbito da Linguística, sinestesia é compreendida como uma figura de linguagem 

que consiste em agrupar e reunir sensações originárias de diferentes órgãos do sentido: visão, 

tato, olfato, paladar e audição.  No interior da Semiótica, por sua vez, compreende-se que seja 

assim que o efeito de sentido sinestésico potencialize a dimensão sensível, caracterizando um 

fazer persuasivo pela ordem sensorial. Como o fenômeno da sinestesia resulta da combinação 

de sensações diferentes numa só impressão, ela somente pode ser analisada, do ponto de vista 

semiótico, como um efeito de sentido decorrente da estabilização de uma configuração 

polissensorial heterogênea em uma só figura semiótica.  Floch assim comenta no verbete 

sincréticas (semióticas) 

O recurso a uma pluralidade de linguagens de manifestação, para constituir um texto 
sincrético, decorre, no nosso entender, de uma estratégia global de comunicação 
sincrética que ―suscita‖, por assim dizer, o contínuo discursivo resultante da 
textualização, optando por ―investir‖ a  linearidade do texto em substâncias 
diferentes; em certos casos, os procedimentos de sincretização podem  resultar de 
verdadeiras sinestesias (FLOCH, in: GREIMAS e COURTÉS, 1986, p. 218) 

 

Na jornada de estudos de Louvain, ocorrida em 2003, foi discutido o tema ―Os efeitos 

de matéria como sinestesias‖, momento em que estas foram classificadas como fenômenos de 

associação e de interação, num mesmo sujeito, de impressões provenientes de domínios 

sensoriais diferentes. Como pontua Teixeira (2009, p. 51), nesse evento foi retratada a 

necessidade de não analisar a sinestesia em sentido metafórico, mas como fenômeno ancorado 

na sensibilidade, de modo a observar que a matéria de que as obras de arte e os objetos de 
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percepção em geral são constituídos induz, em determinadas condições, a experiências 

sinestésicas, que podem gerar experiências de contemplação ―Ocorre, num nível profundo, a 

síntese de diferentes ordens sensoriais, que se embaralham, misturam e acabam por produzir 

um efeito de imersão no objeto e perda da capacidade de discretizar, separar, categorizar‖ 

(TEIXEIRA, 2009, p.51). 

Assim, sinestesia é da ordem da vivência do corpo, alcança o campo da intensidade, já 

que ―Todo saber se instala nos horizontes abertos pela percepção‖ (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 200), e, para a fenomenologia, a experiência sensorial é sempre experiência 

sinestésica. É importante deixar claro, como declara Teixeira, que a percepção é uma camada 

de sentido pré-intelectual e pré-discursiva, podendo apenas abrir horizontes para a construção 

de um saber. Por envolver um saber, a experiência sensorial é dotada de significação, já que a 

percepção baseia-se na relação do sujeito com o mundo exterior que produz um sentido por 

oposição semântica ―Não é o vermelho em si, não é a rugosidade da tela em si, mas é o 

vermelho no rugoso e é ainda o vermelho na ausência do branco, do azul, do amarelo – é a 

experiência do ver‖ (TEIXEIRA, 2009, p. 52). A sinestesia nada mais é que um efeito de 

sentido construído nos textos que simula a experiência de contato direto entre homem e 

mundo. Como figura de linguagem, trata-se da possibilidade de recriação discursiva dos 

efeitos de mistura de sensações própria da relação perceptiva com o mundo (op.cit).  

De modo amplo, sinestesia é tratada, como dito anteriormente, como estesia comum, 

como sensibilidade, como aptidão para compreender as sensações causadas pela percepção, as 

quais costumam ser mistas. Landowski (2004, p.101) define essa ‗mistura perceptiva‘:  

 
Embora a audição, a visão e os outros sentidos tenham cada um suas peculiaridades, 
o efeito de sentido que se desprende da percepção constitui sempre uma totalidade 
no plano semiótico. Isso se verifica em particular no caso dos efeitos sinestésicos 
produzidos pela convocação simultânea de dois ou mais canais sensoriais, como 
ocorre, por exemplo, quando ao ouvir um quarteto em um concerto, seguimos com 
os olhos a gestualidade e a coreografia do primeiro violino. Os dois níveis de 
percepção concorrem, então, para uma só experiência estética experimentada de 
maneira global e concreta (LANDOWSKI, 2004, p.101). 

  

Dentre as percepções que caracterizam a sinestesia, o tato é considerado a ordem 

sensorial mais profunda por exprimir proxemicamente a intimidade optimal e manifestar, 

―sobre o plano cognitivo, a vontade da conjunção total‖ (GREIMAS, 2002, p. 36), como se a 

apreciação do sujeito fosse de ordem tátil, e não cognitiva. O olfato, por sua vez, é bem mais 

completo e ambíguo: 
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O perfume é um sentido ‗profundo‘ (...). A percepção gustativa do mundo é, em 
contrapartida, mais completa e ambígua: dado que o sabor é sentido no interior da 
boca, questiona-se como é que a compreensão do gosto manifesta uma tendência a 
generalizar-se e a intelectuar-se. O gosto se aplica, com efeito, ao conjunto do leque 
de relacionamento com o mundo; o latim sapere, ter sabor, converte-se em saber. 
Isto seria devido, parece, ao fato de que a conjunção gustativa está situada no 
próprio interior do corpo e que o sujeito, em sua relação com o objeto, é neste caso o 
ator predominantemente; também ao fato de que, apesar das aparências, o contato 
saboroso é sempre efêmero ( GREIMAS, 2002, p. 72) 

 

Um ―como se‖ se dá pelo apelo ao sentir, deveras convocado para gerar sentidos e 

aflorado pela figuratividade, pela ênfase no papel dela na edificação do parecer 

A figuratividade não é uma simples ornamentação das coisas, ela é esta tela do 
parecer cuja virtude consiste em entreabrir, em deixar entrever, graças ou por causa 
de sua imperfeição, como que uma possibilidade de além (do) sentido. Os humores 
do sujeito reencontram, então, a imanência do sensível (GREIMAS, 2002, p. 74).  
 
 

A figuratividade acentua o efeito de sinestesia, dependente do arranjo discursivo e da 

―engenhosidade estética com que os materiais são trabalhados‖ (TEIXEIRA, 2009, p. 54). É 

por conta disso, como defende a autora, que os textos sincréticos se servem sempre de 

materialidade polissensorial. No caso de anúncios de catálogos, o verbovisual emerge uma 

substância, ―nem verbal somente, nem fotográfica puramente, mas uma substância que integra 

os elementos verbais e visuais numa forma resultante tanto do apagamento quanto da 

superposição das qualidades próprias de cada linguagem mobilizada‖ (TEIXEIRA, 2009, p. 

59).  

Com o desenvolvimento de uma figuratividade que acentue categorias cromáticas e 

matéricas na dimensão plástica do plano da expressão, por exemplo, torna-se possível sentir a 

suavidade da pele ou a granulosidade de um produto apresentadas em uma determinada peça 

publicitária de catálogo, visto que ―os objetos são apreensíveis pelos sujeitos enquanto 

realidades materiais e pelas suas qualidades sensíveis, sentidas na copresença dos 

interactantes em união‖ (CIACO, 2013, p. 655), haja vista o simulacro da publicidade ser 

interpretado como natural pelos sujeitos. 

Nessa estética social do corpo que nos é proposta (ou imposta) pelo discurso 
midiático e publicitário sob a forma de modelos de ordem anatômica, fisionômica, 
cosmética ou indumentária, os critérios da ―desejabilidade‖ desempenham uma 
dupla função. Eles conduzem ao reconhecimento do que outrora se chamava, 
bastante vulgarmente de ―iscas‖ de um corpo dado à visão, e eles servem ao mesmo 
tempo de normas de referência para a modelagem dos mesmos corpos, fornecendo a 
base de toda a ciência cosmética – de todo um comércio, de toda uma indústria – 
com cuja ajuda presume-se efetuar a transformação programada do corpo próprio em 
imagem para o outro, em ―corpo-objeto‖ construído artificialmente (e 
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indefinidamente a reconstruir) em vista de novas avaliações ou reavaliações 
(LANDOWSKI, 2014b, p.28) 

 

Tal corpo-objeto artificial na publicidade é dado como ―isca‖ persuasiva, intercalando-

se com a nossa relação sensível com o mundo. E no que concerne à sinestesia como figura de 

linguagem, ela é a possibilidade de recriar discursivamente o efeito de mistura de sensações 

próprio da relação perceptiva com o mundo (TEIXEIRA, 2009, p.52). Vale destacar que 

aquele sentido primeiro é algo que não se sabe o que é e que ―acontece de repente: nem belo, 

nem bom, nem verdadeiro, mas tudo isto de uma só vez. Nem sequer isso: outra coisa‖ 

(FONTANILLE, 2007, p. 70). Desse modo, por essa perspectiva, o sentido não é mais dado, 

não reside no valor conferido ao objeto, mas erguido no curso mesmo da interação. 

O evento estético é um ‗relâmpago passageiro‘. No entanto, a impossibilidade de 
dizer diretamente o que se passou, de se dizer enquanto sujeito, obriga-o a se 
debruçar sobre o objeto, separando-se dele depois‖ (GREIMAS, 2002, p. 26 - 27). 

 

Nesse ínterim, o acontecimento estético surge como um acidente no entremeio da 

rotina, mas trata-se de um acidente que ―deslumbre o olhar ao tornar manifesta a presença 

imanente do mundo vivido,... a presença da significação‖ (LANDOWSKI, 1995, p. 224). A 

nossa percepção teórica, na tentativa de trazer as ‗qualidades‘ de coisas entrelaçadas, como as 

sinestésicas, vive a tentar coletar em vários mundos as sensações visual, auditiva, olfativa e 

gustativa, mostrando ―muito mais uma interpenetração íntima e estreita do que a dita 

percepção teórica‖ (CASSIRER, 1988). Desse modo, o analista precisa evitar analiticamente 

na tentativa de relembrar suas sensações no contato com determinado objeto semiótico. A 

respeito disso, Merleau-Ponty (1999) refere-se à sensação ao falar de uma ―camada de 

originalidade‖ 

Se eu definir um objeto ou deixar meus olhos o analisem, a mesma cor aparece-me 
como uma cor superficial - é um espaço definido-, ao contrário, ela pode se estender 
sobre um objeto e tornar-se difusa em torno dele. Ou, então, posso sentir em meus 
olhos uma vibração, finalmente o objeto se comunica com todo o meu corpo da 
mesma maneira; o qual me preenche, mas não merece o nome de cor (MERLEAU-
PONTY, 1999) 

 

Ou seja, ―um objeto semiótico, em vez de um dado, não é senão o resultado de uma 

leitura que o constrói‖ (GREIMAS, 2004, p. 83), haja vista ―querer dizer o indizível, pintar o 

invisível: provas de que a coisa, única, adveio, que outra coisa seja talvez possível‖ 

(GREIMAS, 2002, p.91). Esses acontecimentos ocorrem somente uma vez e deixam marcas 
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por toda a vida, deles só temos uma vaga ideia; nova perspectiva que faz jus a um novo 

estatuto do sujeito. 

Nas palavras de Ciaco (2013, p. 657), ao deslocar a atenção de um sentido inteligível a 

um sensível, introduz-se uma profunda revisão conceitual no estatuto do sujeito, que passa a 

ser considerado não apenas como um sujeito inteligente, dotado de uma competência 

cognitiva, mas também um sujeito que sente a presença sensível do outro, sensorialmente 

receptivo à materialidade daquele com quem interage (quer se trate de objeto ou de outro 

sujeito) que, com suas características estésicas, coloca o sujeito à prova, fazendo-o ajustar a si 

mesmo no confronto com o outro, adaptar-se a ele, encontrar suas qualidades sensíveis. Esse 

fazer estético propicia, é possível dizer, uma educação semiótica do sujeito, ―uma espécie de 

autoaprendizagem que visaria um melhor domínio da competência latente que cada um tem 

para sentir, ao redor de si, a presença do sentido, e para entender o que é significado deste 

modo‖ (LANDOWSKI, 1999, p. 21-22). 

Percebe-se, com base na interpretação dos apontamentos greimasianos supracitados 

em Da Imperfeição (2002) e em ―Semiótica Figurativa e Semiótica Plástica‖ (2004), que a 

visão inicial e dualista da Semiótica moderou-se consideravelmente após a publicação da obra 

Da Imperfeição, que aborda o encontro estésico entre o homem e o mundo, ou melhor, entre 

um sujeito para quem o conhecer não se separa do sentir, e um objeto, ou um outro sujeito, 

também cognoscíveis mediante o sentir. Nessa obra, a Semiótica voltou-se para o sentido da 

vida, e algumas práticas discursivas que eram ignoradas passaram a constituir possíveis 

objetos de análise.  

Em semelhante linha de pensamento, Landowski (2014b, p.72) tenta construir uma 

teoria geral que dê conta da diversidade dos modos de apreensão do sentido na interação, 

como exemplo temos o regime de interação fundado sobre a sensibilidade: o ajustamento, 

caracterizado pela apresentação de estratégias pautadas no fazer sentir (ou melhor, sentir 

junto). Nas modulações desse sentir junto, que integra a corporeidade, a forma adotada pelo 

desenvolvimento da relação não depende de nenhum sistema axiológico prévio; pelo 

contrário, o sentido e o valor se criam a favor do próprio encontro dos actantes, num diálogo 

intersomático em que ―a reciprocidade aparece como uma condição de base e, até mesmo, 

como um valor em si‖ (LANDOWSKI, 2004, p. 9). 



55 
 

 

 

Dito isto, apresentaremos os pressupostos basilares da Sociossemiótica, bem como os 

modos como a persuasão pode ser estudada em seu âmbito no que diz respeito aos modos dos 

regimes de sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

4 OS REGIMES DE SENTIDO: DO FAZER FAZER AO FAZER SENTIR  

Os regimes de sentido e de interação não são simples configurações formais 

a nossa disposição, puras sintaxes com função utilitária, das quais nos 

poderíamos nos servir à vontade sem que isso nos comprometa 

fundamentalmente em nada. Na realidade, além das circunstâncias pontuais 

de seu emprego, eles têm, de acordo com a nossa hipótese inicial, um 

alcance existencial (LANDOWSKI, 2014a, p. 65 e 66). 
 

Como a Semiótica greimasiana standard pauta-se, sobretudo, na abordagem de textos 

a fim de construir uma teoria da significação e uma metodologia de análise capazes de abarcar 

os efeitos de sentido surgidos das manifestações textuais, contribuiu gradativamente com a 

construção de uma gramática não da língua e nem do texto, mas do discurso, ou, como se 

poderia dizer hoje, da construção do sentido na interação. Com o caminhar da teoria, foi 

desenvolvida uma Sociossemiótica que aborda a questão do sentido no nível das práticas e das 

interações vividas (LANDOWSKI, 2014a) e que apresenta um sistema que alarga 

exponencialmente as condições de aplicabilidade da teoria narrativa devido o seu caráter 

dinâmico de permitir o deslizamento de um regime a outro. Landowski (2004, p. 7) optou 

voltar sua atenção para as condições de emergência da significação na dinâmica dos discursos 

e das práticas sociais ―reais‖, vividas. Ele se justifica alegando que, na gramática narrativa, a 

vida interior, ou seu simulacro discursivo, era reduzida a uma sequência de alternâncias entre 

estados eufóricos, ligados a conjunções com valores positivos, e estados contrários, 

decorrentes das disjunções correspondentes, inclusive em Semiótica das Paixões, na qual esse 

mesmo princípio de circulação dos objetos de valor também dá conta da sucessão dos estados 

programáticos e das transformações dos ‗estados d‘alma‘ dos sujeitos.  

Do ponto de vista sociossemiótico, não há um texto com um contexto ao redor, mas 

sim uma situação que produz também determinados efeitos de sentido. A Sociossemiótica 

tornou-se, pouco a pouco, um modo específico de abordar a questão do sentido e diferente do 

modo praticado pela Semiótica clássica, mais fiel ao texto, ou melhor, ao cotexto; é 

concebida, assim, como teoria do sentido na interação por considerar a interação como o lugar 

da aparição do sentido, instaurando-se em um lugar próximo da Semiótica tensiva e 

mostrando-se como prolongamento da Semiótica standard, que reconhecia basicamente duas 

formas de interação: ―operação‖ ou ação programada sobre as coisas, fundada em princípios 

de regularidade; e ―manipulação‖ estratégica, ―que põe em relação sujeitos regidos por um 

princípio geral de intencionalidade‖ (LANDOWSKI, 2014b, p. 19). A esse respeito, Barros 

(2013, p. 477) aponta que, para ela, uma das mais significativas especificações da 



57 
 

 

 

Sociossemiótica em relação aos regimes já aparentes na Semiótica clássica é o fato de haver 

relação entre programação e papel temático (como um programa de comportamentos 

socialmente determinados) e, indo além, institui como grande alargamento o regime do 

ajustamento, pois este era tratado antes sem diferenciação nítida da manipulação.  Ao 

diferenciar junção e união, Landowski colocou a união no quadro do ―contágio de 

sensibilidades, de relações corporais e estésicas‖ (BARROS, 2013, p. 477).   

É importante destacar, neste ponto, que Greimas, no dicionário (1983), distingue 

operação e manipulação dentro do esquema narrativo canônico, sendo a primeira relativa à 

ação dos homens sobre as coisas, enquanto a segunda relativa à ação dos homens sobre outros 

homens. Para ele, discurso programador é aquele que transmite um saber fazer (GREIMAS, 

1983, p.168), assim a programação configura-se um conjunto de ações sucessivas como meios 

de se chegar a um determinado fim. É por isso que Fiorin (2013, p. 437) afirma que a 

operação já é vista dentro da ótica da manipulação e, indo além, que o nível narrativo era 

tomado como acabado, definido, o que revela uma relação antiga entre programação e 

manipulação. Esse panorama, entretanto, muda completamente quando Landowski publica 

Les interactions risquées, em 2005, na qual ele parte da oposição 

continuidade/descontinuidade para estabelecer regimes de interação, alargando os modelos 

narrativos para explicar uma grande quantidade de fenômenos de significação que não 

encontravam embasamento adequado no modelo standard.  

Zerbinatti (2009), ao pesquisar o desenvolvimento da teoria semiótica, versa sobre a 

relação entre a Semiótica standard, de Greimas, e a Semiótica atual, de Zilberberg, Fontanille 

e Landowski, defendendo que dois desses autores – Zilberberg e Landowski – mesmo com 

objetivos particulares, estabelecem relações entre si e têm uma base greimasiana forte. 

Se Zilberberg propõe a semiotização do acontecimento através de estruturas 
tensivas, Landowski vê de perto o acidente a partir da ocorrência do acaso. Vemos 
que o inesperado tornou-se centro e não mais apenas fator de uma ocorrência 
(ZERBINATTI, 2009) 

 

O posicionamento de Zerbinati é extremamente pertinente, pois o percurso é o que 

leva da programação ao acidente, binômio que não deve ser abandonado. 

 Para Landowski (2004, p.356), a linha teórica clássica pode continuar com seu vigor, 

mas precisa desenvolver-se em direção aos estudos estésicos, haja vista intervir ―no espaço 

delicado que se estende entre o quantificável e o sensível‖ (LANDOWSKI, 2014c, p.356). 
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A Semiótica deve continuar mantendo essa vontade de rigor. Mas, por outro lado, se 
quisermos deveras falar do ―sentido da vida‖, temos que abordar processos que 
permanecem apenas explorados porque apresentam a aparência de realidades quase 
indizíveis, irredutíveis ao discurso da ―ciência‖. Contudo, devemos nos atrever a 
transgredir essas reservas para tratar da ―experiência‖, do ―vivido‖ e do ―sensível‖ 
(LANDOWSKI, 2014c, p.356). 
 

Nesse ínterim, o aparato conceitual que se propõe não pretende, com efeito, constituir 

uma nova semiótica cujos princípios tornariam ―caducos‖ os modelos ―standards‖. O objetivo 

dos sociossemioticistas é analisar a consistência estésica/qualidade sensível imanente ao que 

está ao redor do sujeito que a experimenta. Queremos dizer, com isso, que são as práticas de 

construção, negociação e intercâmbio de sentido que constroem o social enquanto universo de 

sentido. Devem-se analisar os processos, ou seja, as interações (entre sujeitos ou entre o 

mundo e os sujeitos). Assim,  

menos que uma análise do sentido realizado, investido nos objetos — nos 
enunciados, nos textos, nas coisas que nos circundam ou nos comportamentos que 
nós observamos —, a Sociossemiótica se propõe como uma teoria da produção e da 
apreensão do sentido em ato (LANDOWSKI, 2014a).  
 

Sentido em ato pode ser elucidado como aquele que se define e se apreende apenas       

‗em situação‘, ou seja, no ―encontro específico entre o mundo e um sujeito dado, ou entre 

determinados sujeitos‖ (LANDOWSKI, 1996, p.28). Essas interações entre sujeitos ou entre o 

mundo e os sujeitos seguem, na gramática narrativa clássica, o princípio de que estes 

dependem de operações de junção para possuírem um determinado objeto (conjunção) ou 

privarem-se dele (disjunção). Entretanto, há também interações independentes de qualquer 

transferência de objetos entre sujeitos.  

E além dessa dimensão da vida, existe, enquanto positividades também 
semioticamente analisáveis, interações independentes de qualquer transferência de 
objetos entre sujeitos. De fato, antes de se decompor em unidades discretas 
oferecidas a nossa curiosidade, nossa cobiça ou nossa apreensão, o mundo nos é 
presente enquanto totalidade fazendo sentido. É assim que, numa perspectiva em 
parte inspirada nos trabalhos de Sartre e de Merleau-Ponty, foi-se levado a postular, 
paralelamente à lógica da junção, a pertinência semiótica de uma outra lógica do 
sentido, fundada sobre a copresença sensível dos actantes — o que foi 
convencionado chamar de lógica da união (LANDOWSKI, 2004, p. 62). 
 
Segundo a lógica da junção, a compreensão do mundo passa pelo deciframento de 
formas que, verbais ou não, são consideradas como equivalentes a outros tantos 
textos que, supostamente, «quereriam» dizer-nos qualquer coisa. Ao contrário, 
segundo a lógica da união, nós não olhamos mais, ou não ainda, o mundo como uma 
rede de significantes a decifrar. Entretanto, apesar disso, já existem sentido e valor. 
É que, não havendo como localizar na superfície das coisas as marcas de discursos 
inteligíveis que nos seriam direcionados, nós nos deixamos então impregnar pelas 
qualidades sensíveis inerentes às coisas mesmas (LANDOWSKI, 2004, p. 13) 
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 Assim, união opõe-se à lógica de junção, caracterizada pelo condicionamento dos 

estados (inclusive passionais) dos sujeitos com as suas relações de conjunção ou de disjunção 

com objetos autônomos. A lógica da união, ao contrário da segunda, dá conta de processos de 

emergência do sentido e do valor que resultam diretamente das relações de copresença 

sensível, face a face ou corpo a corpo, entre actantes dotados de uma competência estésica, ou 

seja, de uma aptidão para sentir. 

O termo ―união‖ designa, pois, não um estado (nem de conjunção nem de fusão) 
mas uma dinâmica interacional. Nesse quadro, as relações de interação tomam a 
forma de ajustamentos recíprocos e tendem para formas de realização mútua nas 
quais se desenvolve o potencial específico próprio a cada um dos interagentes 
(LANDOWSKI, 2004, p. 58-66). 
 

Dessa forma, no regime da união, os actantes entram estesicamente em contato 

dinâmico, ―é sua co-presença interativa que será reconhecida como apta a fazer sentido, no 

ato, e a criar valores novos‖ ( LANDOWSKI, 2004, p. 19). Assume-se, assim, a intenção de 

captar o sentido de um modo distinto: unindo, na medida do possível, ao outro, seja 

interlocutor, texto, obra ou fragmento do mundo natural.  

Como houve superação dos limites do modelo juntivo, o desenvolvimento teórico 

pautou-se na diversidade de modos de apreensão do sentido na interação de modo a construir 

uma teoria geral. Pode-se resumi-la sob a forma esquemática seguinte desenvolvida por 

Landowski (2005, p.72) 

Figura 4- Regimes de interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Landowski (2005, p.72). 
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Essas quatro fórmulas formam um sistema, combinam entre si e dão conta das práticas 

interacionais, visto que abarcam não somente as regularidades, mas também os acidentes da 

construção do sentido, já que partem de uma oposição continuidade/descontinuidade, o que 

sinaliza uma interação contínua e uma descontínua e, como consequência, uma não 

descontínua e uma não contínua, engendrando, desse modo, quatro posições no sistema de 

regimes de interação. ―A continuidade e a descontinuidade estão acopladas a outra oposição: 

necessidade vs possibilidade. Ora, o sistema prevê a não possibilidade e a não necessidade‖ 

(FIORIN, 2013,p. 438).  

Landowski defende que a comparação de diferentes regimes de construção do sentido 

subjacentes a nossa maneira de estar no mundo e de interagir com o que nos rodeia ou com 

aqueles com os quais convivemos deveria nos iluminar sobre a nossa condição enquanto 

sujeitos semióticos e, talvez, permitir que imaginemos ―os princípios de um saber viver 

semioticamente fundado‖ (LANDOWSKI, 2014b, p. 16). A teoria define transições entre 

regimes de interação, assim como prevê múltiplas superposições e combinações possíveis; 

apresenta esses regimes como maneiras de estar no mundo ou como estilos/ ―formas‖ de vida 

distintos, o que não permite, assim, diferenciá-los com base nos fatores de superioridade ou 

inferioridade. Ao substituir as linhas do quadrado semiótico por curvas, e fazendo assim 

aparecer zonas de trânsito em lugar de posições fixas, essa forma de apresentação, com base 

na defesa de Landowski, visa a pôr em evidência os processos antes do que o sistema que os 

sustenta. 

 Passemos à descrição de cada regime de interação, tão diferentes uns dos outros, mas 

que, tomados em conjunto, formam um sistema. 

 

4.1 Programação: hábito e regularidade 

 

 É válido destacar que já na Semiótica standard havia muita programação, haja vista lá 

um determinado actante poder apresentar papel temático rígido e predeterminado ―No conto 

popular, por exemplo, o caçador é sempre e tão somente aquele que caça, o que implica 

necessariamente uma posição fixa e cristalizada no universo narrativo‖ (FECHINE, 2013,p. 

601). 
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Essa marcação temática é recontextualizada pela perspectiva da Sociossemiótica no 

regime da programação, que segue o princípio da regularidade, o qual remete à constância das 

relações entre os efeitos (as ações, os comportamentos) e seus determinantes. Assim, esse 

regime pauta-se em relações de causalidade previstas, habituais. ―É aquele da repetição do 

mesmo, da «rotina» e do risco mínimo, mas ao mesmo tempo também aquele do maior 

fechamento do sentido, podendo mesmo chegar à insignificância‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 

17-20, 31-34), à perda de sentido. É um sentido pautado no ―aprendizado entre sujeito e 

objeto produzido pela apreensão contínua e progressiva de um a respeito do outro‖ 

(FECHINE, 2013, p. 594), desse modo é muito hiperbólico tratar a continuidade da rotina 

como um mundo insignificante desgastado devido ao regime de permanência estabelecido, 

caracterizado por monotonia. Na verdade, trata-se de um regime que se caracteriza por uma 

segurança, pela busca de perfeição, haja vista a não previsão de ocorrência de acidentes 

tampouco de desvios de qualquer tipo. Conforme Landowski, a prudência, a precaução e a 

segurança são supervalorizadas na sociedade, o que caracteriza preferência à programação 

―enfadonha‖ ou à aventura ―irresponsável‖, em que o sentido (pode) se perde(r) no caos. A 

respeito desse (não) sentido, Fechine (2013,p.600) apresenta um quadro elaborado por 

Landowski (2004), mas com adaptações. 

Figura 5- Formas de existência do não sentido e formas de emergência do sentido 

 

Fonte: Fechine (2013, p.600)4 

                                                 
4   Há que se ter cuidado com a acepção de programação e acidente como zona de emergência do não 
sentido, pois configuram dois extremos distintos. 
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 A programação – pelo contínuo – pauta-se em uma adaptação unilateral a um outro. Se 

há risco, é de natureza funcional; caso haja um erro qualquer no desenvolvimento de um 

determinado programa, a perda seria o não alcance do resultado pretendido. 

Sabendo que a água está, incondicionalmente, ―programada‖ a passar do estado 
líquido ao estado sólido ou gasoso em função da temperatura, se é de gelo ou de 
vapor de que se precisa, sabe-se que é necessário o suficiente adaptar nossos 
próprios programas aos seus- dar-nos ao trabalho de colocar em um recipiente a 
quantidade de água desejada e esperar o tempo necessário para elevá-la, por meio de 
algum dispositivo apropriado, à temperatura requerida- a fim de obter com 
segurança o resultado almejado ou, em outras palavras, para fazer ser o estado 
buscado. (LANDOWSKI, 2014a, p. 48) 
 

 Landowski deixa claro que uma interação será de ordem programática se o ator se 

sustentar em algumas determinações preexistentes e estáveis do comportamento do outro. A 

respeito disso, veem-se os riscos aos quais o regime de programação pode submeter-se. Ele 

não se deixa por muito tempo conter nos limites da funcionalidade, buscando impor-se por si 

mesma, com um fim em si. Entretanto, ―organizar suas atividades com vistas a objetivos 

determinados é uma coisa; programá-las para que tudo esteja sob regra e assegurar-se de si 

mesmo estar em ordem é outra‖ (LANDOWSKI, 2014a, p.84). 

Nesse modelo, há uma interobjetividade e uma exterioridade, isto é, uma ação externa. 

Como declara Fiorin (2013, p.438), a programação remete a algoritmos de comportamento, 

por isso é que os sujeitos têm papéis temáticos fixos e estereotipados, o que também justifica 

a ausência de grandes riscos. Essa regularidade pode ser por causalidade física ou por 

coerções sociais, que facilitam uma previsibilidade. Quando, ao contrário,a ação ocorre por 

intersubjetividade e interioridade, intercedendo na ―vida interior‖ do outro, já se trata do 

regime de manipulação, que demanda um ―sujeito de vontade‖, capaz de analisar os valores 

postos em questão. 

A respeito do regime seguinte – o de manipulação – há uma série de graduações que o 

ligam ao regime da programação, já que ruptura perfectível não há entre eles. 

Quando se diz (com razão) que a manipulação corresponde a um fazer querer fazer, 
pressupõe-se evidentemente que o sujeito ao qual o manipulador se dirige não quer 
de antemão fazer o que se quer que ele faça. Se não, encontrar-se-ia em uma outra 
configuração: a programação (LANDOWSKI, 2014a, p. 92). 

 

Desse modo, consoante Landowski, toda manipulação consiste em fazer outrem 

desviar-se de sua trajetória para orientá-lo a um projeto de atividade que para ele está ―fora do 

programa‖. Passemos à explanação deste regime. 
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4.2 Manipulação como estratégia 

 

O regime da manipulação é, de modo lógico, fundado na intencionalidade, visto que 

abrange um ideal estrategista do manipulador, como já foi bem delimitado em capítulo 

anterior. Em comparação com o regime de programação, que é inferior em termos de 

possibilidades de criação de sentido por encerrar os protagonistas em configurações 

semânticas imutáveis e determinar, assim, um registro objetivamente mais reduzido, a 

manipulação, por pôr em relação sujeitos, oferece um inventário de possibilidades narrativas 

extremamente aberto, como defende Landowski (2014a, p.65). Além disso, difere-se do 

regime anterior por entrar ―na vida interior de outrem‖, haja vista pautar-se na 

intersubjetividade e interioridade (LANDOWSKI, 2014b, p. 16-17). 

Enquanto que, do ponto de vista narrativo, a operação se confunde com a execução 
de uma performance que tem como efeito direto a transformação de algum ―estado 
de coisas‖, a manipulação aponta para transformar o mundo mediante uma conduta 
estratégica prévia que tem em vista, se não em todos os casos os ―estados de alma‖, 
ao menos a competência de outro sujeito, o ―querer-fazer‖ que o levará a agir, seja 
operando por si mesmo sobre o mundo como tal, seja manipulando por sua vez outro 
sujeito, seja até mesmo segundo outro procedimento que ainda falta por identificar 
ou por definir‖ (LANDOWSKI, 2014b, p.22).  

 
 

Desse modo, o regime de manipulação envolve algumas incertezas; ―para que o outro 

nos apareça como manipulável (e não como programado), há que se supor que suas ações são 

intencionais, que seu comportamento é motivado‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 29). Como na 

Semiótica ―é preciso não ter tantas certezas‖, mas sim desconfiar, como assevera Barros 

(2013, p.477), faz-se necessária a previsão da conduta do destinatário em uma determinada 

situação, como o provável ponto de vista, suas preferências, seus sistemas de valores e, 

sobretudo, o tipo de racionalidade que o guia, ou seja, os princípios orientadores de seus 

juízos, afinal são todas essas questões que fazem dele um sujeito semioticamente 

―competente‖ e (não) imprevisível. Trata-se de uma operação cujo princípio consiste em 

empreender procedimentos persuasivos com o objetivo de fazer com que o sujeito manipulado 

―não possa deixar de conformar-se ao querer do estrategista-manipulador‖ (LANDOWSKI, 

2014a, p. 48). 

Como é visível, a manipulação pauta-se na interdependência dos sujeitos por envolver 

estratégia e desenvolver em maior proporção a lógica do ―fazer fazer‖, semelhante ao trabalho 

político, bastante persuasivo, que visa ao acordo de vontades por meio de contratos. Assim, a 
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manipulação, do mesmo modo que o fazer político, precisa reconhecer uma ―vontade‖ e agir 

fortemente sobre suas razões de agir; basta tentar fazê-lo querer uma determinada coisa e não 

querer outra, de modo que não possa deixar de querer executar o que se planeja a seu respeito. 

O desafio é, assim, o de ―prever‖ a constância comportamental do destinatário. Tudo é 

questão de cálculo. 

Se o estrategista-manipulador reconhece o querer do outro e, melhor ainda, se se 
dedica a conhecê-lo em profundidade, a torná-lo tão transparente quanto possível, a 
detectar suas determinações (entendendo-se que, se o querer funda o sujeito, não 
pressupõe necessariamente sua autonomia), é unicamente para manipulá-lo com 
maior segurança, para ganhar mais poder sobre ele, atuando sobre suas motivações e 
suas razões, eventualmente as mais secretas.  Nesse quadro, o reconhecimento do 
outro enquanto sujeito não é, portanto, mais que um momento necessário no 
processo de dominá-lo e instrumentalizá-lo mediante a obtenção, mais ou menos 
forçada, de seu consentimento. (LANDOWSKI, 2014a, p. 33) 

 

Essas limitações de previsão são contrárias ao que propõe o regime do ajustamento, 

que será tratado adiante: neste, diferentemente da manipulação para a qual é necessário o 

estabelecimento de um contrato, o modo por meio do qual um ator intervém em outro passa 

por um contato, por um sentir junto e também por um fazer junto, livre de unilateralidade. 

Apesar disso, o limiar entre programação e estratégia não é tão estanque quanto parece; essa 

distinção varia em função da relatividade dos contextos ou das culturas. É, como declara 

Landowski, necessário reconhecer a pluridimensionalidade e a polissemia das grandezas de 

todas as ordens com quais podemos tratar. ―Se o sentido não é encerrado objetivamente nas 

coisas, também não está submetido à pura subjetividade dos pontos de vista‖ (LANDOWSKI, 

2014a, p. 34), o que deixa clara a necessidade do olhar do sujeito, mas limitadamente em 

relação às estruturas imanentes dos próprios objetos levados em consideração: trata-se da 

plurimodalidade possível de toda interação. 

Trataremos do regime do acidente antes do ajustamento por motivos metodológicos. 

Como veremos, o assentimento é o resultado da comunicação de dois percursos na qual não se 

pode identificar nem causa (regularidade – programação) e nem finalidade (intencionalidade – 

manipulação). 
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4.3 Assentimento: o acidente por azar 

 

Conceitos pertinentes à vertente da Semiótica tensiva, que se concentra no estudo da 

interação entre o sensível e o inteligível, precisam ser explicitados neste subtópico, haja vista 

contribuírem com o estudo do acidente. 

O sensível corresponde ao campo dos afetos, das sensações, e o inteligível 

corresponde ao campo da racionalidade, da compreensão. A dimensão da intensidade abrange 

o campo da afetividade, da sensibilidade e ―tem por tensão geradora o par [impactante vs 

tênue]‖ (ZILBERBERG, 2011,p.264). É sobre esse eixo que ―incidem os estados de alma que 

afetam o sujeito‖ (ZILBERBERG, op.cit, p.253). A dimensão da extensidade, por seu turno, 

compreende o inteligível, o compreensível. É sobre este eixo que incide ―a consistência 

variável dos estados de coisas‖ (ZILBERBERG,op.cit, p.253).  Assim, como declara 

Zilberberg (2011, p.66, 169), a tensividade é o lugar imaginário em que a intensidade, ou seja, 

os estados de alma, o sensível, e a extensidade, isto é, os estados de coisa, o inteligível, unem-

se uma a outra.  

―Em continuidade com o ensinamento de Hjelmslev, uma desigualdade criadora liga a 

extensidade à intensidade: os estados de coisa estão na dependência dos estados de alma‖ 

(ZILBERBERG, 2006, p. 169), desse modo, a intensidade é considerada a grandeza regente 

do par, isto é, os estados de coisas estão na dependência dos estados de alma, há uma 

autoridade do sensível sobre o inteligível.  Essa caracterização – intensidade regente e 

extensidade regida – é alvo de discussões nos estudos semióticos. Se levarmos em conta o 

percurso da comunicação, veremos que a extensidade pode reger a intensidade, visto que, 

quando se fala em percepção, é necessário dar conta da extensidade; a intensidade é o lugar do 

inominável, daquilo do qual a linguagem não pode dar conta; é, portanto, da ordem do 

acontecimento, figura semiótica pautada no sobrevir, inesperado que ‗surge‘ no sujeito 

surpreendendo-o, desestabilizando-o e obrigando-o a lidar com altos índices de intensidade.  

O acontecimento leva o sensível à incandescência e o inteligível à nulidade‖. (2006, 

op.cit, p.160), ou seja, assemelha-se a uma inexistência racional.  

O acontecimento não pode ser apreendido senão como afetante, como perturbador; 
ele suspende momentaneamente o curso do tempo, mas nada nem ninguém 
conseguiria impedir que o tempo retome logo seu curso e que o acontecimento entre 
insensivelmente nas vias da potencialização, isto é, primeiramente na memória, 
depois na linha do tempo da história, de modo que, a grosso modo, o acontecimento 
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ganhe em lisibilidade, em inteligibilidade o que ele perde insensivelmente em 
intensidade. (ZILBERBERG, 2006, p. 14) 
 

Quanto aos conceitos de implicação e concessão, de acordo com Zilberberg (2011, 

p.263-264), há correspondência com pressuposição (gramaticalidade das regras – o se é 

pressuponente e o então/portanto é o pressuposto) e com acontecimento, ou seja, com sucesso 

de um contraprograma, da ordem do inesperado, do ―novo‖. Esse inesperado se relaciona com 

a noção de acidente, da Sociossemiótica. 

De acordo com a terminologia Sociossemiótica, o regime do assentimento equivale ao 

que se chama também regime de acidente. Funda-se no princípio da álea (ou melhor, 

aleatoriedade), do assentimento ao imprevisível, que, sob a figura do «azar», é capaz de fazer 

fracassar ou vencer qualquer programa em curso, qualquer manipulação, qualquer 

ajustamento. O acidente permite a negação ou a superação dos programas fixados de antemão. 

A esse respeito, Landowski (2014a, p. 70) questiona: ―e se tudo na origem fosse, como nos 

mitos, acidente, intranquilidade, instabilidade, agitação e fúria, desordem, caos – numa 

palavra, descontinuidade? Aqui nós encontramos os terremotos, os raios e os ciclones‖. As 

descontinuidades nos colocam ―diante do sem sentido; excluindo toda a possibilidade de 

antecipação, elas não nos oferecem moralmente segurança alguma: em uma palavra, elas nos 

afundam no absurdo‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 71). Agora o comportamento do outro não 

facilita interpretação alguma fundada na razão. Deve-se, desse modo, em vez de tentar superar 

o aleatório, assumi-lo como tal, ―isto é, admitir que existem de fato fenômenos cuja aparição 

não é explicável por qualquer regularidade de ordem causal nem por qualquer constante de 

ordem simbólica‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 75). 

Landowski percebe o acidente a partir da ocorrência do acaso, que somente se 

constitui na sua própria manifestação ―se autoinstitui, em ato, como sua própria lei – mas sem 

desdobramento nem reflexidade de qualquer tipo. O acaso aparece, assim, tanto como a 

imanência mesma, tanto como a transcedência absoluta‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 76). 

Compreende-se que o acaso não cria valor e não enuncia sentido algum. Diante dele, como 

destaca Fiorin com base em Landowski (2005, p. 69), o fatalista é o que aceita o azar, 

enquanto o supersticioso quer, por sua ação, atrair a sorte. Já o religioso vê, sob a aparência da 

causalidade, a figura de um destinador providencial, que daria uma intencionalidade aos 

acontecimentos, por mais absurdos que pareçam. 

 



67 
 

 

 

Em termos técnicos tomados da gramática narrativa, o acaso não tem competência 
definível: nem de ordem modal, porque ou não é motivado e age sem razão, ou , se 
lhe é atribuída uma intencionalidade, esta não é conhecida -, nem de ordem estésica: 
indeterminado, incorpóreo, intocável mesmo que onipresente, não é sensível a nada 
(nem a si mesmo). Desse modo, se não há competência, e, no entanto, pode agir, 
fazer advir acidentes, desastrosos ou mágicos, é necessário pelo menos que tenha um 
papel‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 79) 

 

Esse papel não é programado, já que pode sofrer variações infinitas em suas 

performances (com a possibilidade de repetições). É exatamente o contrário de um papel 

temático. Para definir o estatuto semiótico desse papel, Landowski inventa uma posição nova 

no quadro da gramática narrativa e discursiva: a do actante joker. Trata-se de um papel crítico 

que decide a orientação e, ainda, frequentemente, os resultados dos processos nos quais 

intervém.  

É capaz de transtornar (sem jamais querer o mal de ninguém) ou fazer triunfar (sem 
a menor boa intenção) não importa qual programa em curso, não importa qual 
manipulação, não importa qual ajustamento, o acaso merece ser reconhecido como 
um possuidor de um papel catastrófico por excelência. (LANDOWSKI, 2014a, p. 
79) 

 

Desse modo, aqui há um papel catastrófico que contrasta com o papel temático do 

regime de programação, no qual os atores são devidamente programados conforme uma 

determinada função.  

 

4.4 Ajustamento: sensibilidade e dinamicidade da experiência vivida  

  

Pelo nosso foco, discutiremos com mais detalhamento o regime que é complementar 

ao do assentimento: o do ajustamento, fundado sobre o princípio de sensibilidade, do qual os 

conceitos semióticos disponíveis de programação e manipulação não permitem dar conta. É 

no interior deste regime que podem surgir alguns postulados da Semiótica das paixões, de 

Greimas, visto que tudo o que concerne aos afetos da alma e do corpo corresponde a uma 

problemática das interações sensíveis entretidas com o entorno por sujeitos dotados de uma 

competência não mais modal, mas estésica. Essas duas perspectivas não são contraditórias, 

mas sabe-se que a paixão, como postula Landowski (2014a, p. 105), não é um ―em si‖ que 

poderia ser pensado independentemente das condições e situações com as quais se articula. 

Há, além das paixões da regularidade (como avareza e fobia), as paixões do acaso, aquelas do 
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risco puro, do jogo, da aventura, da aposta, do ―tudo por tudo‖. Assim, Landowski considerou 

mais adequado enriquecer essas paixões e desenvolvê-las num novo quadro teórico, no qual 

ajustamento não denota uma atuação sobre um outro e nem uma subordinação, como ocorre 

na manipulação, na qual há planejamento para que o outro realize um programa 

preestabelecido em detalhe. Trata-se de um regime democrático, no qual ―os actantes 

coordenam suas dinâmicas respectivas em função de um princípio de sensibilidade” (ibidem).  

No regime do ajustamento, há duas possibilidades de sensibilidade, além de 

perceptiva, própria aos sujeitos, pode ser reativa, quando atribuída a objetos inanimados, ―sem 

a qual não se poderia dar conta das dinâmicas interativas entre homens e máquinas ou entre o 

homem e seus parceiros do mundo natural, como a neve para o esquiador‖ (LANDOWSKI, 

2004). A sensibilidade perceptiva trata a sensibilidade no sentido mais usual do termo; ela 

permite não apenas experimentar pelos sentidos as variações perceptíveis do mundo exterior e 

de sentir as modulações internas que afetam os estados do corpo próprio, mas também 

interpretar o conjunto dessas soluções de continuidade em termos de sensações diferenciadas 

que fazem por si mesmas sentido. Já a sensibilidade reativa se refere, por exemplo, aos toques 

do teclado de um computador, que, por vezes, mostram-se demasiadamente ―sensíveis‖. É sob 

a forma de sensibilidade reativa que a competência estésica pode ser atribuída ao reino 

animal, ao reino vegetal e a uma grande variedade de objetos ditos inanimados. Landowski 

diz ainda que, de um ponto de vista epistemológico geral, a sensibilidade reativa não está 

muito distante da programação strictu sensu – aquela que procede da regularidade dita causal, 

visto que muitos aparelhos eletrônicos de aprendizagem, por exemplo, dão impressão de que a 

máquina ―sente‖ seu parceiro. Desse modo, vê-se que há aproximação entre programação e 

ajustamento ―sensível‖, pois uma das formas possíveis de programação pode ser exatamente a 

de sensibilidade reativa, como exemplifica Landowski  

―Hoje, muitos dos aparelhos eletrônicos utilizados como parceiros de jogos ou para 
fins de simulação destinados à aprendizagem são tão sofisticados, tão finos nas suas 
reações aos movimentos mais discretos e sutis do utilizador que dão a impressão de 
que a máquina ―sente‖ seu parceiro. Obviamente, se trata de uma ilusão, mas que se 
mostra que entre a programação, levada a um grau de refinamento muito elevado, e o 
ajustamento ―sensível‖, a distância não é absolutamente intransponível‖ 
(LANDOWSKI, 2014, p. 52) 

 

Diferente do regime da programação, neste o ator com o qual se interage caracteriza-

se por um comportamento de dinâmica própria e não redutível a leis preestabelecidas, como 

ocorre na ordem programática.  ―É, ao contrário, na interação mesma, em função do que cada 

um dos participantes encontra e, mais precisamente, sente na maneira de agir de seu parceiro, 
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ou de seu adversário, que os princípios da interação emergem pouco a pouco‖ 

(LANDOWSKI, 2014a, p. 48). Apesar disso, consoante Landowski, o ajustamento comporta 

similaridades em relação à sintaxe de manipulação, visto que se percebe o parceiro como um 

actante sujeito de pleno direito, e não como uma coisa de comportamento estritamente 

programado. Indo além, tanto ajustamento quanto manipulação são práticas mais arriscadas 

que as da programação porque as mesmas causas não produzem sempre e automaticamente os 

mesmos efeitos, o que os coloca na ordem da não previsibilidade. Nesse contexto, como 

assevera Gomes (2013, p. 512), os riscos possíveis não são apenas os da falha estratégica, da 

desconfiança e da descrença, mas também os de ocorrer uma atonia, uma desarmonia, um 

desencontro entre uma ―disponibilidade para sentir e um dispositivo sensível‖ 

(LANDOWSKI, 2014a, p. 20). Na programação, há a minimização dos riscos de ordem 

prática. 

(...) se, por desgraça, toda interação tivesse verdadeiramente (como postula a 
gramática narrativa canônica) que reduzir-se a uma fórmula quer programática quer 
manipulatória, tudo se passaria como se existisse no mundo só uma classe muito 
particular de sujeitos. Seríamos, nós todos, indivíduos cartesianos na alma e 
prudentes como pequenos burgueses (ricardianos): conhecendo de antemão, em toda 
circunstância, os fins que almejamos, teríamos somente que escolher os meios para 
atingi-los, jogando, seja com a força das coisas (na programação), seja com as 
debilidades humanas (na manipulação). Monotonia, que, no final das contas, só 
produziria insignificância - e enfado. (LANDOWSKI, 2014a, p. 53). 

 

Como um modo de ―escape‖ dessa monotonia, o regime do ajustamento põe em jogo o 

processo de contágio, que designa, sob a ótica atual, um caso exemplar do processo de união e 

que se funda sobre as qualidades sensíveis dos parceiros da interação, isto é, de um lado, a 

consistência estésica (plástica e rítmica) dos objetos, e, de outro, a competência estésica dos 

sujeitos‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 39-52), que se difere da competência modal por não se 

instaurar na lógica da junção. Tal competência estésica obedece ao princípio de sensibilidade, 

visto que seu exercício supõe, da parte do sujeito, a superação do modo de leitura do mundo 

baseada no reconhecimento de unidades figurativas pontuais e ―uma disposição para capturar 

efeitos de sentido oriundos das qualidades plásticas próprias aos objetos apreendidos em sua 

presença imediata‖ (LANDOWSKI, 2004, p. 96-99).  

 
Nos processos de ajustamento, a maneira como um ator influencia um outro passa 
por caminhos bem diferentes:não mais pela comunicação de objetos autônomos 
(mensagens, simulacros,valores modais ou objetos-valor) que desempenham a 
função de discursos persuasivos ou dissuasivos  no quadro de uma lógica ―da 
junção‖, mas pelo contato (―contagioso‖- o que implica a problemática da união. Os 
interactantes não perdem, por isso, sua competência modal, se eles a têm ( o que não 
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é absolutamente necessário), mas, em todo caso, não é mais ela que principalmente 
os guia. Porque a cena não é mais aquela onde uma das partes procura 
unilateralmente envolver a outra, por boa ou má vontade, propondo-lhe em troca 
alguma compensação. Estamos lidando agora com uma interação entre iguais, na 
qual as partes coordenam suas dinâmica por meio de um fazer conjunto. E o que lhes 
permite ajustar-se assim uma à outra é uma capacidade nova, ou ao menos, uma 
competência particular que o modelo precedente não tinha chegado a conhecer: a 
capacidade de se sentir reciprocamente. Para a diferenciar da competência dita 
modal, nós a batizamos de competência estésica. (LANDOWSKI, 2014a, p. 50) 

 

Esse fazer conjunto caracteriza-se como uma multidirecionalidade, pois ―esse 

ajustamento possui tantas direções quanto há de elementos em um ato semiótico‖ 

(BORDRON, 2009, p. 53). Nesse sentido, o contágio apresenta um princípio fundamental de 

inerência entre aquele que sente e aquele que é sentido, ―de tal forma que não pode mais 

haver nem determinação causal, nem um ‗antes‘ pressuposto por um ‗depois‘, mas somente 

co-ação, concomitância‖ (LANDOWSKI, 2004, p. 33), o que o coloca na ordem da 

simultaneidade e o define como uma transformação dinâmica e recíproca em ato, ou melhor, 

ajustamento recríproco. Desse modo, há uma cena enunciativa entre enunciador e enunciatário 

por ajustamento ―no mesmo patamar de tempo e de espaço e em relação transitiva que une os 

atores em copresença pela redução da distância em torno de uma ação em que são parceiros‖ 

(OLIVEIRA, 2013), capaz de revelar combinações sensíveis desencadeadas na interação entre 

―eu-tu‖. 

Landowski ainda esclarece que esse fenômeno ocorre sem que haja processo cognitivo 

que analise o grau de comicidade de uma piada, por exemplo; não há sanção. Ao contrário, 

com a gargalhada, suspende-se a interação entre os fazeres persuasivo e interpretativo, 

caracterizando o regime da união 

não mais se trata de um fazer rir calculado e um riso razoável da parte do receptor 
(...) é a própria hilaridade de meu interlocutor que desencadeia, imediatamente – 
loucamente – a minha, como se o simples fato de testemunhá-la já fosse senti-la, ou 
melhor, participar dela. (LANDOWSKI, 2004, p. 23) 

 
Se o rir, o bocejar ou o desejo são ditos contagiosos, é porque, para provocá-los, não 
é sempre necessário conjugar o interlocutor a algum objeto especialmente «risível», 
«aborrecido» ou «desejável». Ao deixar tão somente transparecer o seu próprio 
estado hilário, de fastio ou de desejo, um sujeito pode «acender» (como diz 
Rousseau) o mesmo «fogo» no coração dos que o olham. Sentir o sentir do outro é, 
em muitos casos, já prová-lo por sua própria conta, como se, por uma espécie de 
performatividade da copresença sensível, a percepção das manifestações somáticas 
de certos estados vividos por outros tenha o poder de nos fazer experimentá-los. O 
contágio assim entendido como relação entre sensibilidades, intervindo, portanto, no 
plano estésico, não se confunde com a «imitação» intencional, nem com a 
«empatia», situada no plano cognitivo (LANDOWSKI, 2004). 
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A gargalhada caracteriza-se, assim, como algo incontrolável que surge mesmo sem 

acesso a nada de particularmente engraçado: por vezes, o motivo é basicamente ter visto o 

outro rir. Trata-se de um riso contagioso, imediato, não calculado. Apesar disso, Landowski 

reconhece que estar presente para outrém já é comunicar, mesmo que aquém do plano 

cognitivo; há uma espécie de texto minimal. Diante da complexidade do fenômeno, 

Landowski (2004) afirma a necessidade da elaboração de uma gramática do sensível que 

estude a sintaxe de relação entre os corpos em geral. 

Neste ponto, vale salientar que o contágio não existe antes da experiência semiótica, é 

por isso que foi conceituado como relação entre sensibilidades. Em semelhante linha de 

pensamento, Greimas (2002) questiona a credibilidade das apreensões ‗de papel‘: ―em que 

medida estas apreensões ‗de papel‘, elas mesmas já estetizadas, refletem as experiências 

estéticas que vivem os sujeitos ‗históricos‘ reais?‖ (GREIMAS, 2002, p. 69), mostrando, 

talvez, preocupação com os estudos sociossemióticos, a partir dos estudos da estesia. 

 A noção de estesia alicerça o entendimento do ajustamento, haja vista os seus 

processos terem efeitos de sentido ―provenientes das qualidades estésicas — da organização 

plástica e do andamento rítmico — imanentes ao «discurso sensível» que cada um dos 

parceiros endereça ao outro através da dinâmica de sua presença em movimento‖ 

(GENINASCA, 1984; GREIMAS, 1987; FLOCH, 1997). Percebe-se que, diferentemente dos 

regimes de programação e de manipulação, não há negligência dessa dinamicidade de 

possibilidades no plano da experiência vivida. Sob o regime do ajustamento, não há mais 

busca da satisfação de necessidades especiais, pois ―Cada qual busca, antes de tudo, descobrir 

uma forma de realização mútua‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 54). Apesar disso, há 

similaridades entre manipulação e ajustamento: é necessário que se interpenetrem duas 

intencionalidades ou duas sensibilidades.  

Nesse sentido, que anteriormente dependia unicamente de um jogo de relações de 
exterioridade fazendo advir o necessário (na programação) ou sobrevir o possível 
(como no acaso), merece aqui plenamente o nome de inter-ação. Com a 
manipulação e o ajustamento, e somente nesses dois casos, há verdadeiramente dois 
sujeitos – sejam dois calculistas capazes de negociar seus respectivos interesses, 
sejam dois corpos suscetíveis de se harmonizarem entre si – e o que se passa se 
passa enfim, verdadeiramente, entre eles enquanto tais. (LANDOWSKI, 2014a, p. 
98) 

 

Como os regimes de manipulação e de ajustamento situam-se no plano das relações 

com o outro e consigo mesmo, vão além do caráter objetivável. Se ocorre risco na 
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manipulação, é de ordem relacional, haja vista ser a própria imagem do manipulador que está 

sob perigo de perder o prestígio, assim como a qualidade da relação fiduciária em questão. Já 

no ajustamento, o risco é de ―errar o passo‖, de ―derrapar‖. Há um ―risco existencial de perder 

a si mesmo, na e pela relação‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 99).  

Figura 6- Zonas de coincidências e zonas de interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: LANDOWSKI, 2014a, p. 100. 

 

Landowski levanta reflexão acerca da medida que esse modelo toma em dar conta das 

opções filosóficas, políticas e científicas subjacentes à diversidade de discursos explicativos 

ou das visões de mundo – das ontologias subjacentes às práticas efetivas que se podem tomar 

como objeto de análise. Mas vale lembrar que a Semiótica continua uma analítica da 

significação e não se transforma em Filosofia. O seu alvo é, ao contrário, registrar a variedade 

de condições de emergência do sentido, admitindo, por vezes, que simplesmente não há. 

É bastante vantajoso, agora, elencarmos um comparativo de Landowski acerca dos 

regimes de interação 

Na programação, face ao sujeito, havia somente dadas quantidades de matéria e de 
energia, forças cegas que não se conheciam a si mesmas e que também não podiam 
conhecer algo ou alguém, mas que, em contrapartida, obedeciam sem o menor 
equívoco ou desvio possível a determinadas leis naturais, constantes por definição. 
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Com a manipulação, apareceram ―sujeitos‖, atores maleáveis já que dotados de 
inteligência e de uma relativa autonomia. Com o ajustamento, acabamos de 
reconhecer esses mesmos sujeitos como dotados, ademais, de um corpo e, por isso 
mesmo, de uma sensibilidade. Consequentemente, a interação não mais se assentará 
sobre o fazer crer, mas sobre o fazer sentir, não mais sobre a persuasão, entre 
inteligências, mas sobre o contágio, entre sensibilidades: fazer sentir que se deseja 
para fazer desejar, deixar ver seu próprio medo e, por esse fato mesmo, amedrontar, 
causar náusea vomitando, acalmar o outro com sua própria calma, impulsionar sem 
empurrar!- só por seu ímpeto etc. Isso supõe que a distância que as configurações 
precedentes deviam manter respectivamente entre o sujeito entre o sujeito 
cognoscente e seu objeto (na programação) e entre o sujeito manipulador e seu 
interlocutor (que separa necessariamente o espaço pelo qual transitam as mensagens 
persuasivas e os valores que se trocam) cede agora lugar para um contato direto, 
mais ou menos imediato conforme o caso, entre corpos que sentem e corpos 
sentidos. (LANDOWSKI, 2014a, p. 50 e 51) 

Os quatro regimes que descrevemos supõem todos, por definição, uma face a face 
entre, no mínimo, dois atores e, entre eles, o desenvolvimento de processos muito 
diversos por intermédio dos quais ao menos um dos dois ―age‖ sobre o outro. Na 
conversação programada, o que um diz dita ao outro a réplica prescrita pelo uso. No 
regime do acidente, a irrupção do sentido, ou do sem sentido, é tão perturbadora que 
o sujeito se encontra estupefato ou extasiado e, em todo caso, desamparado. Sob o 
regime do ajustamento, cada impulso de um constitui um convite para o outro 
amoldar-se ao seu movimento. E na manipulação, o fazer persuasivo, se alcança seus 
fins, transforma o núcleo da competência modal do interlocutor, seu querer, e 
consequentemente, seu poder- fazer. Assim, portanto, trata-se mesmo de regimes de 
sentido e de ―interação‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 95)   

 

Nesse sentido, o fazer persuasivo pelo viés da Sociossemiótica pode ser compreendido 

pelo modo como esses regimes de interação são postos, mas sobretudo no âmbito do regime 

de manipulação, por fazer fazer.  Pelos regimes, ficam notórias espécies de estilos de sentido 

– regularidade, intencionalidade, sensibilidade e aleatoriedade – ou estilos de vida – o 

rotineiro, o aventureiro, o prudente etc – que, de um lado, abrem espaço para a Semiótica 

narrativa clássica e Semiótica das paixões e, de outro, situam os demais regimes semióticos 

que caracterizam ―nova versão de uma Semiótica das catástrofes, inspirada pelo princípio do 

‗risco assumido‘‖ (LANDOWSKI, 2014a, p. 110 – posfácio de Fontanille). A teoria 

sociossemiótica é válida devido a esse caráter integrador que abarca também a 

imprevisibilidade. Como (quase) ―sempre se pode passar da manipulação à programação, em 

que tudo está regulamentado, ou do ajustamento ao acidente, isto é, ao acaso imprevisível‖ 

(BARROS, 2013, p. 477), vejamos as possibilidades de dinâmica entre os regimes de 

interação, pois, como assevera Landowski em Modos de presença do visível, ―a presença do 

sentido só pode ser uma presença dinâmica‖. 

Sob a hipótese básica de que a interação faz ser o sentido, Ana Claudia de Oliveira 

(2013), em seu artigo Interações Discursivas, mostra que nem todas as escolhas enunciativas 
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de organização do discurso refletem usos linguísticos, ou seja, que há possibilidade de modos 

de presença do sujeito complexo. Assim, ela se ocupa dos modos de interação que são 

estabelecidos entre tipos de enunciadores e enunciatários, e, com base na análise das 

recorrências processuais de seus modos de presença, verifica se montam uma tipologia das 

interações discursivas. 

Seguindo a perspectiva de Landowski de abordagem do social e das práticas de vida, 

que dá enfoque às ―condições das interações sociais‖ até formular um sistema entre ―interação 

e sentido‖ capaz de dar margem à análise do sentido da vida humana, Oliveira (2013) 

considera a dinamicidade dos procedimentos com que se constrói o sentido. Sua pesquisa tem 

como hipótese a ideia de que os tipos de interação constroem os tipos de fazer cognitivo 

sensível e inteligível cujo palco de encenação é o discurso. Indo além, tem como objetivo 

depreender a possibilidade de relação entre os regimes de interação narrativa de Landowski e 

os que ela denomina de interação discursiva, pautada no nível discursivo; o que mostra a 

probabilidade de interseção entre os níveis semionarrativo e discursivo pelo exame dos tipos 

de enunciador e enunciatário nos discursos. 

Oliveira (2013) justifica seus propósitos apegando-se ao conceito de enunciação de 

Landowski – ato instaurador de sentido na e pela interação entre os dois parceiros do discurso, 

ou melhor, ato de instalar as presenças discursivas de um ator em interação com outro ator –, 

o que resulta em modos de interação capazes de montar um sistema regedor dos modos de 

produção de sentidos, visto que é a presença dos sujeitos em interação que faz ser o sentido, 

―são sujeitos sem mediação do saber e que juntos aprendem e processam o sentido que sentem 

(...). Os modos como os sujeitos interagem é como projetam e animam os processos racionais, 

da sensibilidade dos corpos e das consistências sensoriais‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 242).  

Reconhece-se que enunciador e enunciatário estão em patamares diferentes em termos 

de saber e decodificar sentido(s), pois o enunciador comanda a enunciação e faz ser o sentido, 

cabendo ao enunciatário a decodificação e/ou reorganização do sentido que lhe foi 

apresentado. Essa transitividade, marcada pelo modo de posicionamento dos sujeitos, pode 

permitir que os sujeitos, em co-presença, experenciem o sentido de modo recíproco ou que 

desfrutem de iguais condições de presença, alternando seus papéis discursivos. Neste último 

caso, pode haver partilha de turnos entre enunciador e enunciatário. 

Nesse contexto, para a análise dos variados modos de presença enunciativa, deve-se 

atentar tanto para a relação de intransitividade entre os atores no processo de discursivização 
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quanto para a relação de transitividade entre eles. No primeiro caso, um ator comanda a 

interação e o outro é comandado, ou seja, o enunciador assume o controle da interação. ―Os 

dois ocupam lugares e posições diferentes em relação ao estágio do saber e do fazer‖ 

(OLIVEIRA, 2013, p. 244). Diferentemente, na situação enunciativa de transitividade, os dois 

atores aparecem no mesmo patamar interativo, o que caracteriza reversibilidade de posições. 

Como sujeito de vontade, o enunciatário pode estabelecer uma relação dialogal na 

descoberta do fazer sentido, ou seja, ―Ocupar uma posição intercambiável em que os papéis 

da relação enunciativa encontram-se abertos e podem ser trocados conforme os dois 

processam o sentido a seu turno‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 245), como pode ser percebido nas 

três últimas colunas do quadro a seguir. 
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Quadro 2- Tipos de interação entre enunciador e enunciatário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: OLIVEIRA, A. C. de. "As interações discursivas", em OLIVEIRA, A. C. de (Ed.) As interações 
sensíveis. Ensaios de sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski. São Paulo: CPS e Estação das Letras e 
das Cores, 2013, p. 246. 
 

Como se vê, as interações intransitivas são unidirecionais, já que há hierarquia entre 

enunciador e enunciatário, quando este apenas processa as marcas da enunciação no 

enunciado após um certo comando. Esse controle, apesar de tudo, não é de ordem contratual, 

apenas coordena o modo como deve ser compreendido o sentido já colocado. Há fixação de 

posições enunciativas e, como consequência, separação de enunciador e enunciatário nos seus 

atos de enunciação, pois ―A partir de um enunciado mais fechado e acabado, o enunciador 

conduz o enunciatário para um determinado percurso de leitura e para um fazer interpretativo 

guiado pela organização textual‖ (FECHINE, 2014, p. 125). As interações transitivas, por seu 
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turno, são bilaterais, negociáveis e compreendem três tipos. No primeiro, o enunciatário está 

no mesmo patamar do enunciador, que lhe atribui competência para edificação do sentido 

posto ao traçar um contrato de convencimento e de fidúcia. Já no segundo caso, tanto 

enunciador quanto enunciatário são dotados de mesma competência cognitiva. Não há mais 

contrato, mas sim experiência de fazer juntos o sentido, reciprocidade. No terceiro tipo, por 

sua vez, ―os dois coenunciam o sentido por uma estratégia global de enunciação‖ 

(OLIVEIRA, 2013, p. 248), com revezamento de papéis. É essa transitividade bilateral que 

assinala os dispositivos enunciativos dos quais resultam textos em ato. 

 Fiorin (2014) trata o acontecimento enunciativo hino nacional como um caso 

prototípico de interação intransitiva por configurar um símbolo nacional cujo destinador é 

transcedente, a nação, que ―comanda o ato enunciativo e cabe a cada enunciatário decodificar 

os sentidos criados pelo enunciador‖ (FIORIN, 2014, p. 106). Indo além, apesar de se 

caracterizar intransitivo por transmitir valores apontados como eternos e inquestionáveis, há 

momentos em que a população se apropria dos hinos, como no canto a capela na copa do 

mundo de 2014, quando a transitividade fulgurou em lugar da intransitividade e fez a 

população tornar-se ―participante de um ato enunciativo‖ (FIORIN, 2014, p. 115). Naquele 

momento, houve a reciprocidade característica das interações transitivas, visto que os sujeitos 

mostraram-se dotados das mesmas competências e do mesmo querer, ao atuarem e sentirem o 

sentido juntos. ―Eles vivem, em contato, uma experiência estésica no ato enunciativo e, 

portanto, experimentam sensivelmente o sentido, que é o sentimento de pertencimento, o 

orgulho de fazer parte de uma dada comunidade‖ (FIORIN, 2014, p. 115).  

 Ainda sobre transitividade e regimes de interação, Oliveira (2013, p. 247) elabora um 

quadro para tratar da tipologia de sentidos a depender do grau de emergência de sentido e 

interação. 
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Figura 7- Transitividade e Regimes de Interação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: OLIVEIRA, A. C. de. "As interações discursivas", em OLIVEIRA, A. C. de (Ed.) As interações 
sensíveis. Ensaios de sociossemiótica a partir da obra de EricLandowski.São Paulo: CPS e Estação das Letras e 
das Cores, 2013, p. 247. 

 

Por meio desse quadro, é possível a visualização da dinâmica dos processos do sentido 

pelos tipos de interação em suas posições polares. Como defende Oliveira (2013), enunciador 

e enunciatário têm vários tipos de presença na enunciação e há alguns mecanismos que eles 

engendram na constituição do sentido.  

Não são, pois, presenças enunciativas neutras, ao contrário. Elas entram em contato 
conosco, nos colocam em contato com mundos, nos conduzem a contratar acordos, 
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pactos, nos impõem a seguir prescrições e nos liberam para assumirmos nosso turno 
na enunciação. (...) Com a nossa competência semiótica para enunciar, como sujeito 
da enunciação dos enunciados diversos que constroem o mundo enquanto objeto 
significante, a passagem da instransitividade à transitividade, com trânsitos vários, 
modela o social. O ter sentido ou fazer sentido consiste, assim, em percursos da 
enunciação de possibilidades de presença ao mundo (OLIVEIRA, 2013, p. 248). 

  

Oliveira (2013) agrega a intransitividade ao regime de programação (interação 

unilateral) e reconhece nos demais regimes – manipulação, ajustamento e acidente – modos 

variados de transitividade (interação bilateral), afinal estes podem favorecer uma maior 

autonomia discursiva do enunciatário. Consideramos, aqui, esses modos de participação 

enunciativa como tipos particulares de interação discursiva.  

Como Landowski pensou a construção do sentido como um processo interacional 

entre os sujeitos ou entre sujeito e objeto, trabalha com texto em ato, aquele que passa a 

existir a partir do próprio ato que o faz ser, isto é, não é um enunciado ―pronto‖, mas sim um 

―tipo de enunciado que incorpora o ato de enunciação e a interação entre enunciador e 

enunciatário como parte constitutiva de sua própria manifestação‖ (FECHINE, 2014, p. 117). 

Desse modo, às custas de uma estrutura global de comunicação, o enunciador e o enunciatário 

podem assumir o enunciar, imbrincando-se. Entende-se, pois, que a enunciação não pode ser 

pensada somente como uma instância pressuposta ao enunciado, mas sim como ―um ato 

instaurador do sentido na e pela interação entre os dois parceiros do discurso‖ (OLIVEIRA, p. 

2013, p.239).  Como, ao modo de Landowski, estamos dando centralidade às interações na 

produção do sentido, devemos ir além do nível discursivo do percurso gerativo do sentido por 

meio do qual se analisa a relação entre os actantes somente a partir da projeção dos sujeitos da 

enunciação (enunciador e enunciatário) no enunciado. 

Ainda a respeito da dinamicidade da interação discursiva, Fechine (2014) apresenta 

um quadrado semiótico da relação entre os regimes de interação e os modos de enunciação 

transmídia, característicos de textos em ato que circulam nas novas mídias. Como defende a 

autora, a chave da estratégia transmídia, denominada propagação, é a ressonância, a 

retroalimentação dos conteúdos, que repercutem ou reveberam o outro em distintas 

mídias/plataformas, de modo a suscitar interesse e envolvimento no destinatário/consumidor. 
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Figura 8- Regimes de Interação e modos de enunciação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FECHINE (2014, p.131). 

 

Pode-se notar que, dos quatro regimes descritos por Landowski, dois apresentam 

maior controle enunciativo, maior prudência na produção de sentido: programação e 

manipulação. É por isso que Fiorin (2013, p. 440) declara que a interação, no sentido restrito, 

só se estabelece nesses dois modelos. ―A manipulação, governada pela lógica da 

intencionalidade, é a negação do acaso/acidente e o ajustamento, regido pela lógica da 

sensibilidade, é a negação da programação‖ (PEREIRA, 2014, p. 62). Os outros dois – 

ajustamento e acidente – diferentemente dos anteriores, não sugerem hierarquia nas posições 

enunciativas, mostrando um maior risco projetual dada a aventura presente 

Na interação discursiva regida pelo princípio da programação, o que observamos é 
uma completa obediência do enunciatário-destinatário às ―instruções‖ dadas pelo 
enunciador-destinador como parte de sua estratégia de articulação entre mídias e 
plataformas. Dotado de um papel temático fixo, o enunciatário age conforme o 
programa de comportamento previsto no projeto. É o que ocorre, por exemplo, 
quando, além de acompanhar um programa de televisão, o enunciatário-destinatário 
procura seu site ou perfis oficiais nas redes sociais, consome os conteúdos 
adicionais, segue ―as pistas‖ e estabelece as associações de conteúdos propostas. 
Cumpre, em outras palavras, o ―roteiro‖, o ―percurso‖ ou a ―navegação‖ entre 
mídias. (FECHINE, 2014, p. 127) 
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Nesse caso, o destinatário reopera o sentido a partir da articulação textual. Já no que 

concerne à manipulação, a interação é orientada pela intencionalidade do enunciador e pelo 

convencimento do enunciatário. Há, entretanto, certos conteúdos que ―circulam fora desses 

espaços estratégicos da produção‖ (FECHINE, 2014, p. 128) produzidos pelos enunciatários, 

ou seja, que tendem a escapulir às tentativas de controle enunciativo; trata-se de conteúdos 

―não autorizados‖, que podem estar, ou não, equiparados com a estratégia global de 

enunciação. Uma subversão dos sentidos é clara, visto que a enunciação mostra-se 

―desviante‖, acidental, imprevisível. Ainda há a possibilidade de uma maior cumplicidade 

entre enunciador e enunciatário, a partir de uma afetividade deste em relação àquele, banhada 

de sensibilização, de ―ajustes recíprocos‖ e de compartilhamento de sentidos. Mesmo nesse 

caso, há possibilidade de uma espécie de motivação, ou seja, apresenta uma essência 

manipulatória, mesmo sem a requisição de uma performance direta do enunciatário. ―O 

sujeito motivado passa, então, à condição de um sujeito afetado diante do objeto. É nessa 

condição que o destinatário começa a sentir e a fazer junto com o destinador; movendo-se 

com e como se fosse ele‖ (FECHINE, 2014, p. 130). Desse modo, o projeto enunciativo é 

partilhado e o sentido é construído de modo conjunto, o que sinaliza um regime da ordem do 

ajustamento, ―um tipo de interação em que um (co)move o outro, em que o gesto de um 

convida ao do outro, em que um se deixa levar pela ―dança‖ ou pelo movimento do outro‖       

(FECHINE, 2014, p. 130). 

Da mesma forma que Landowski declarou a possibilidade de interseção entre os 

regimes de sentido, Fechine o fez ao deixar claro que entre ―segurança‖ e ―aventura‖ não há 

configurações estáticas do projeto global de enunciação. Na verdade, estão em um jogo 

interdiscursivo, haja vista os tipos de interação propostos não estarem em posições 

demasiadamente fixas, mas sim em movimento. 

Ainda a esse despeito, Ciaco (2014, p. 140), ao estudar as dimensões da mídia sob a 

perspectiva semiótica, revela a possibilidade de intersecção entre programação e manipulação 

quando detecta que uma campanha do canal Porta dos Fundos em prol da marca Fiat foi 

organizada a partir de várias programações que levam o consumidora (re)conhecer  a 

liderança da Fiat. 

Certamente essas programações são reforçadas e legitimadas por estratégias de 
manipulação (banners, vinhetas, da campanha online) que levam novamente o 
consumidor a seguir as programações construídas. A partir daí, os consumidores 
passam a compartilhar em suas redes sociais os filmes, bem como a postar seus 
comentários e a iniciar conversação com e sobre a marca nos canais sociais, em 
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ajustamento que motiva a marca a participar das conversas, postar conteúdos que 
interessem e motivem uma maior conversação e mesmo a definir os timings de 
lançamento de cada um dos três filmes, dando mais longevidade às interações entre 
consumidor e marca. À medida que mais e mais as interações se ajustam, novamente 
os sentidos se deslocam para o regime da programação, no qual novos programas 
são reforçados de forma a dar conhecimento da liderança da Fiat e a aumentar a 
visibilidade de seus produtos. (CIACO, 2014, p. 142) 
 

Se fôssemos eleger o regime de maior controle, nesse caso, seria o de programação, 

visto que é nele que a marca pode iniciar os seus programas de apresentação de produtos e 

fidelização ―mas há certamente o risco desse ajustamento não se processar entre marca e 

consumidores (ou com parte deles) e o distanciamento entre eles se estender de forma a que 

os sentidos se desloquem para um outro regime no qual o diálogo não mais se processe – o 

regime do acidente‖ (CIACO, 2014, p. 142). 

Dito isto, reafirmamos que os regimes de sentido não se apresentam de modo isolado 

nos textos na medida em que o(s) fazer(es) enunciativo(s) não se resolvem em somente um 

deles, assim há possibilidade de complementação na apresentação de sentido (s). Um 

enunciatário pode, por exemplo, ser convencido, por meio de estratégias, e também 

mobilizado, por meio de um contágio – pautado no sentido sentido.  Assim, conforme os 

ideais landowskianos, há possibilidade de co-presença entre os regimes: ajustamento 

manipulador (―contágio‖ a serviço de um fazer) ou, de lado oposto, a existência de uma 

manipulação por ajustamento. 

Esse tipo de conjugação já prevista pelo autor evidencia o que parece ser, a nosso 
ver, a dupla dimensão envolvida na configuração de cada regime: há um tipo de 
relação entre os actantes (o regime interacional stricto sensu) e há uma dinâmica por 
meio da qual se estabelece essa relação. Ou seja, o modo da interação (programação, 
acidente, manipulação, ajustamento) é sempre o resultado de um tipo de relação 
entre os actantes sustentada por uma determinada dinâmica a partir da qual esta 
competência relacional de base se estabelece. Esta dinâmica é regida pelos mesmos 
princípios gerais que definem os regimes, de tal modo que podemos admitir a 
configuração, por exemplo, de uma programação programada, uma programação 
acidental, uma programação por manipulação, uma programação por ajustamento e 
assim sucessivamente. Por esse caminho, admitir uma manipulação por ajustamento 
é tratar, em outros termos, de um tipo de relação orientada pelo princípio da 
intencionalidade e pela lógica transacional de um contrato, mas que lança mão, para 
operar o seu fazer-fazer, de uma dinâmica fusional, ou seja, de um tipo qualquer de 
contrato ou de uma modalidade de ―contágio‖ (FECHINE, 2013, p. 605) 

 

Diante de possibilidades múltiplas de ―combinação‖ entre os regimes, veremos, a 

seguir, a configuração persuasiva do nosso corpus: alguns anúncios são mais codificados, 

outros mais conquistados, sensibilizados; tudo gradua de acordo com o tipo de contrato, com 
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o tipo de interação estabelecido. Assim, com o fito de fazer compreender como a persuasão 

sensível se ‗efetiva‘, passemos às análises.  
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5 DESCRIÇÃO DO OBJETO: O CATÁLOGO DE VENDAS AVON E NATURA 

 

O anúncio publicitário geralmente revela a natureza das marcas. O discurso da 

publicidade é capaz de sugestionar a construção identitária e comportamental dos sujeitos, 

modificando seus modos de agir, por meio de significados simbólicos e semissimbólicos 

projetados por textos sincréticos capazes de alterar determinados percursos narrativos devido 

ao despertar do desejo efetuado pela publicidade. Nessa linha de pensamento, Landowski 

(2006) declara que o objetivo da publicidade não é unicamente fazer comprar este ou aquele 

produto, mas sim criar no público ―uma disposição afetiva mais difusa, um desejo em estado 

puro, que condiciona a passagem ao ato, ou seja, à compra‖ (LANDOWSKI, 2006, p. 14). 

Esse desejo que leva à compra só se manifesta, efetivamente, na ordem do sensível, 

pois é por meio deste que o consumidor pode ser ―acionado‖ pela dimensão estésica a entrar 

no anúncio e a integrar-se ao discurso. Segundo Landowski, em Presenças do Outro, a 

publicidade é concebida para ser imagem diante de nosso olhar e para suscitar certos efeitos 

de sentido que despertarão o desejo pelos produtos da marca nos destinadores-consumidores. 

―A marca é o destinador que coloca os valores em circulação no nível narrativo. No nível 

discursivo, é o enunciador que organiza o discurso, ligando-o ao enunciatário‖ (SENA, 2016, 

p. 69). Assim, enquanto no nível narrativo ocorrem a apresentação e a descrição do objeto (a 

ser) desejado, no nível discursivo ocorre a figurativização para representação tanto dos 

objetos quanto dos próprios sujeitos destinadores e (possíveis) desejantes dos produtos da 

marca. Por isso, Landowski defende que a mensagem publicitária oferece ―ao leitor – de 

maneira reflexiva, desta vez – a suposta imagem de seu próprio desejo‖ (LANDOWSKI, 

1992, p. 105). 

 É por meio de ações de marketing que essa reflexividade pode ser ativada. Conforme 

Dias (2006, p. 2), marketing expressa a ação voltada ao mercado ―Assim, entende-se que a 

empresa que pratica o marketing tem o mercado como a razão e o foco de suas ações‖ (DIAS, 

2006, p. 2). De acordo com Kotler (2006, p. 25), por sua vez, marketing é um processo social 

e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da 

criação. O objetivo central do marketing é,assim, é conquistar o consumidor e também a sua 

fidelidade. 
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 Uma das grandes estratégias de marketing de revistas que circulam no Brasil é o 

marketing por catálogos, capaz de gerar fidelidade por meio da venda face a face devido à 

criação de vínculos afetivos entre consumidor e consultor. Esse tipo de venda, devido à 

proximidade entre destinador e destinatário, garante um processo de identificação e satisfação 

das necessidades do cliente, o que caracteriza uma relação eufórica – positiva – e conjuntiva 

entre os participantes da interação, facilitando a aceitação do contrato por parte do 

destinatário-consumidor. Por isso é que, conforme Semprini (2010), a beleza das grandes 

marcas reside na sua capacidade de identificação de sua verdade, na contação de sua história 

de modo eufórico, de modo a criar um vínculo valioso e emocional entre produtor e 

consumidor, semelhante ao que faz a marca Natura, cujo lema é ―Bem estar bem‖. 

 Além disso, é importante notar que a manipulação não é efetuada somente pela marca, 

pelo discurso publicitário do catálogo, mas também pela força da relação (sócio)interativa 

entre consultor e consumidor, já que essa mediação é capaz de transformar estados, ou seja, 

de caracterizar enunciados de fazer pela operação de passagem de um estado a outro, de um 

estado disjuntivo a um estado conjuntivo, por exemplo. Caso um cliente mantenha relação 

disjuntiva com uma determinada marca ou com um determinado produto da marca, é papel do 

consultor ser adjuvante nesse processo de transformação de estados. Assim, um consultor – 

via catálogo – tem como objeto de transformação um enunciado de estado e, para efetuar tal 

mudança, tenta manipular destinatário-consumidor principalmente por sedução e por tentação 

pela alteração da competência do destinatário para um querer fazer. Uma manipulação só é 

bem-sucedida quando o sistema de valores em que ela está assentada for compartilhado pelo 

manipulador e pelo manipulado, ou seja, a marca depende da cumplicidade entre consultor e 

consumidor, visto que aquele conhece os valores buscados por sua clientela. 

 De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 612), as empresas recorrem ao marketing de 

catálogos para reduzir o alto custo da venda pessoal, e os consumidores voltaram-se para os 

catálogos como uma forma de economizar o tempo gasto fazendo compras. Assim, para que a 

manipulação se efetive, esse tipo de marketing apresenta inúmeras informações relevantes 

sobre os atributos e as características específicas dos produtos, tais como o tamanho, a cor, a 

forma de utilização, o desempenho e o preço. Por meio de edições graficamente planejadas 

para chamar a atenção do consumidor, as empresas ganham mais visibilidade e confiança até 

que os consumidores efetuem uma sanção positiva dos produtos ofertados (bem como ao 

modo como são ofertados) e realizem, assim, a compra, suscitada não somente pela boa oferta 
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do produto, mas também pelo atraente layout dos catálogos capaz de gerar impacto ao modo 

de ver do consumidor. Neste ponto, é válido destacar que uma das principais estratégias de 

persuasão de empresas da indústria da beleza é efetuar uma autossanção positiva, ou seja, é 

apresentar-se tanto como enunciador quanto como destinador julgador, de modo a convencer 

melhor o consumidor por meio de uma autoavaliação veridictória dos estados apresentados 

pela peça publicitária no que tange à ação dos produtos. Assim, pela autossanção positiva, as 

ações dos produtos são apresentadas como verdadeiras (que parecem e são), isto é, o próprio 

destinador manipulador verifica a conformidade da sua própria conduta com o sistema de 

valores que representa e com os valores do contrato inicial estabelecido com o destinatário-

consumidor. Ele mesmo comprova se cumpriu o compromisso assumido na manipulação.  

 De acordo com Stone (1992, p. 341) 

 Os catálogos funcionam por uma série de razões. Primeiro, proporcionam um modo 
conveniente de fazer compras. Segundo, são capazes de provocar uma resposta 
emocional. Terceiro, graças à facilidade de fazer o pedido através do telemarketing 
receptivo que funciona durante 24horas,  não há limite de tempo para o cliente. 
Quarto, uma seleção montada criticamente pode ser apresentada. E quinto, o 
catálogo pode merecer uma consideração básica (STONE, 1992, p. 341) 

 

 Como são diversas as empresas que utilizam o catálogo como principal (às vezes, 

única) fonte de venda, surgem desafios diários para que o diferencial e a originalidade sejam 

questões fortes. A persuasão precisa ser bem efetuada por parte do enunciador de modo a 

traçar uma maior confiabilidade possível. Stone (1992, p. 345) declara que, ainda na década 

de 80, os catálogos ganharam muita força no mercado, pois adquiriram um alto nível de 

sofisticação ―O consumidor foi educado através de múltiplas exposições para esperar um tipo 

de apresentação com ilustrações gráficas modernas, combinadas com fotografias impactantes 

e um texto atenuado, tudo impresso em papel acetinado de excelente qualidade‖ (STONE, 

1992, p. 345). As empresas investem, então, na qualidade dos catálogos para que se mostrem 

bonitos e valiosos aos consumidores, incitando a ação de comprar, ou melhor, gerando um 

estado de conjunção com o objeto-valor oferecido devido ao posicionamento e à seleção de 

conceitos criativos que convocam o consumidor ao ato da compra, como pontua Gourlart 

(2009). 

 O cliente, ao se deparar com um catálogo de qualidade, percebe o valor da empresa em 

questão, por isso é que muitas elaboram catálogos para dar uma impressão de produtos de alto 

nível, com um alto valor agregado. A qualidade da impressão acentua a veridicção e, de modo 

claro, o investimento semântico que faz do objeto um objeto valor, via isotopia de 



87 
 

 

 

sofisticação. É por meio do objeto catálogo de vendas de marcas da indústria da beleza que o 

sujeito tem acesso a determinados valores, como sofisticação, beleza, saúde, vivacidade e 

jovialidade, por exemplo, por meio de certos percursos figurativos, cujos investimentos se 

caracterizam pela oposição de traços sensoriais (tátil, gustativo, visual etc), espaciais 

(esquerda, direita/centro, margem/ alto, baixo etc), temporais (rápido, demorado/ 

continuidade, descontinuidade etc) e também cromáticos (claro, escuro etc). Esses traços 

organizam figuras diferentes nas diferentes leituras temáticas apresentadas nos anúncios dos 

catálogos, pois o destinador, executor de estratégias diversas, sabe que  

o destinatário do texto tem, além da competência modal de saber ler ou de poder 
compreender o cartaz,  a competência estésica de sentir os efeitos expressivos, os 
jogos visuais que, mesmo escapando da  interpretação intelectual, não deixam de 
afetar o sujeito (TEIXEIRA, 2009, p. 73 e 74) 

 

 Essa competência para sentir efeitos expressivos é considerada em caráter de 

visibilidade, pois ―para que a relação de ―visibilidade‖ se estabeleça efetivamente entre duas 

instâncias quaisquer, certas condições devem ainda estar reunidas: será necessária, por 

exemplo, uma ―fonte de luz‖ que ilumine o objeto ao olhar do observador‖ (LANDOWSKI, 

1992, p. 89). 

 (...) ora, caberá ao observador estabelecer as condições de uma ―boa visibilidade‖ 
(notadamente por uma visão apropriada de suas relações espaço-temporais com o 
objeto); ora, ao contrário, será o sujeito, será o sujeito virtualmente observável, que 
procurando ele próprio, de certa forma, "fazer-se-ver‖, organizará o dispositivo 
requerido para a ―captação do olhar‖ de um observador potencial (LANDOWSKI, 
1992, p. 89). 

 

 Em relação à sintaxe do ver, ele apresenta uma vantagem imediata que se vincula à 

natureza relacional daquilo a que se aplica 

Como toda estrutura de comunicação, a que designa o verbo ver implica a presença 
de ao menos dois protagonistas unidos por uma relação de pressuposição recíproca – 
um que vê, o outro que é visto – e entre os quais circula o próprio objeto da 
comunicação, no caso a imagem que um dos sujeitos proporciona de si mesmo 
àquele que se encontra em posição de recebê-la (LANDOWSKI, 1992, p. 88 e 89) 

  

 Desse modo, nas peças publicitárias são apresentados actantes e alguns dispositivos de 

iluminação que permitem ver melhor tais figuras-foco, já que são apresentadas, a partir da 

análise de elementos da dimensão plástica, como elementos centrais do anúncio. É por isso 

que a qualidade gráfica do catálogo apresenta certos pontos de luminosidade distintas que 
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facilitam esse ―fazer-se-ver‖. Apesar disso, em relação ao regime de visibilidade dos atores 

sociais em suas diferentes funções, Landowski chama atenção para a questão das relações 

entre o ―privado‖ e o ―público‖ em termos de regime de ―visibilidade, as quais podem ser de 

caráter semântico (relativa ao regime da não-visibilidade: intimidade, privacidade, ligadas ao 

segredo) e também relativa ao domínio da comunicação aberta e da ―publicidade‖ (no sentido 

primeiro do termo)  (LANDOWSKI, 1992,p. 86), o que sinaliza a ideia de que a não-

visibilidade também configura um fazer persuasivo a depender dos objetivos dos participantes 

da enunciação, também em detrimento da característica da própria marca anunciada bem 

como de seus produtos anunciados nos catálogos de vendas. 

 Ainda no que concerne a esse fazer-se-ver, à construção de identidades corpóreas na 

publicidade, Landowski traçou uma categorização em três grandes eixos que apreendem três 

actantes nas publicidades que analisa, captados a partir do que ele denominou ―triângulo da 

emoção compartilhada‖. As três grandes variáveis possíveis são: a primeira voltada para a 

―emoção‖ do sujeito e do objeto; a segunda tendo como produção de sentido os jogos do olhar 

que instauram o enunciatário não meramente como observador, mas também partícipe da 

produção de sentidos e, por fim, a terceira que diz respeito à relação do sujeito comovido 

associado a um parceiro comovente, conforme exemplificado abaixo 

Figura 9: Dispositivo triangular arquétipo na publicidade de perfume 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: SENA (2015) 
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 De acordo com a adaptação feita por Sena (2015), essa composição é formada pela 

tríade constituída por um ―ela‖, a mulher da publicidade; um ―ele‖, o perfume, produto 

anunciado, e, por fim, uma ―coisa‖, em referência ao masculino com quem a mulher 

estabelece uma relação, mesmo que ilusória ( a da espera) – podendo este ser figurativizado 

como o espectador da publicidade. Assim, o estudo da visibilidade é necessário à análise do 

fazer persuasivo, que se faz entre as dimensões sensível e inteligível do discurso, podendo 

chegar a emocionar o destinatário, já que, como defende Landowski (2006, p.19): ―... o que, 

por excelência, emociona é a emoção – a emoção do outro, perturbação contagiosa que um 

corpo deixa transparecer ao experimentá-la‖, não é à toa que os catálogos são pensados em 

função dessa visibilidade. 

  São diversas as marcas que vendem principalmente por meio de catálogos em nosso 

país, como Avon, Natura, Mary Kay, Jequiti, Hinode etc. Essas empresas, segundo a 

classificação de Stone (1992), elaboram catálogos de produtos especiais, que visam preencher 

necessidades peculiares ou estilos de vida identificáveis. Por isso podem ser classificadas 

como marcas críticas, conforme a segmentação elaborada por Floch (2001), aquelas que 

valorizam os aspectos racionais da compra, principalmente o preço e a relação 

custo/benefício. 

 A impressão do catálogo é feita em papel brilhoso – couchê – que por si só já inicia a 

construção de uma isotopia do estilo, da sofisticação, pois valoriza toda a parte cromática das 

folhas, evidenciando uma estratégia de veridicção por parte do enunciador, na medida em que 

a figuratividade é fruto de um parecer verdadeiro pelo discurso publicitário. 

 As folhas são duplas e impressas em posição retrato. O catálogo, por ser um gênero 

textual publicitário e, ao mesmo tempo, um suporte de anúncios, apresenta a tipologia 

descritiva mais forte, pois a descrição do preço, da qualidade, da matéria e da cor dos 

produtos precisa ser feita da melhor maneira de modo a traçar um contrato de confiabilidade 

entre enunciador e enunciatário por meio da apresentação de uma ―convocação‖ deste 

distribuída nas duas páginas do anúncio. 

 Algumas dessas revistas, como Avon, Mary Kay, Natura e Jequiti, além do capricho 

na apresentação dos produtos, utilizam uma estratégia específica: um lacre transparente cujo 

conteúdo é um simulacro do aroma de determinados perfumes ofertados pela marca. Trata-se 

de uma estratégia persuasiva pautada no fazer fazer por meio de um fazer sentir, já que o 

simulacro do cheiro do perfume é ofertado, transparecendo um parecer verdadeiro no discurso 
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para convencer o destinatário a adquirir certos produtos já que ―a criação da publicidade é um 

processo articulado para produzir a experiência‖ (SENA, 2016,p. 72) por meio de arranjos 

plásticos e figurativos. Esse lacre ―atua‖ como um adjuvante no percurso narrativo do 

destinatário, visto que é por meio dele que a conquista da confiança no destinador pode se 

acentuar, fazendo que aquele aceite o contrato proposto e se apresente como coprodutor dos 

sentidos. ―Assim, posto em relação com o que vê e sente, o enunciatário experencializa 

anímica e corporalmente o objeto-produto da publicidade‖ (SENA, 2016.p.73), pois, 

conforme Sena,  as publicidades não apenas dialogam com o enunciatário, mas também 

desenvolvem estratégias para inseri-los no processar da produção do sentido. Pela mudança de 

estratégia, 

A interação não se fundará mais sobre o fazer crer, mas sobre o fazer sentir – não 
mais sobre a persuasão entre inteligências, mas sobre o contágio entre 
sensibilidades: fazer sentir que se deseja para fazer desejar, deixar aparecer seu 
medo e de pronto amedrontar, exibir a náusea vomitando, acalmar o outro por sua 
própria calma ... (LANDOWSKI, 2005, p. 43) 

 

  Tal estratégia, própria ao regime da manipulação, não é comum a todas as revistas por 

tornar a impressão mais cara e a produção mais demorada devido à presença de um material 

diferenciado que permite um contato com o simulacro do perfume. Segundo Sena (2016), os 

anúncios de perfume que usam linguagens sincréticas são capazes de nos levar a recriar uma 

imagem olfativa, despertando o interesse por determinados perfumes.  

 Três dessas revistas – Avon, Mary Kay e Natura – além dos catálogos impressos 

apresentados pelos consultores aos possíveis consumidores, ainda apresentam catálogos 

virtuais em seus sites, para visualização em tela e até mesmo download, o que representa a 

inovação pela busca de soluções tecnológicas mais rápidas e eficazes. A Natura recebe ainda 

mais destaque pela utilização de estratégia diferenciada: divulgação de vídeos em seu canal do 

Youtube acerca dos ciclos de venda. Nesse vídeo, por exemplo, 

(https://www.youtube.com/watch?v=non495PsU2U), a marca, utilizando-se de recursos 

sincréticos e polissensoriais, chama atenção para a qualidade dos produtos ofertados no ciclo 

04 2014, um dos que será utilizado nesta pesquisa. 

 Dentre as citadas empresas de venda por catálogo, a única que apresenta loja física é a 

Natura, inaugurada em São Paulo em abril de 2016, além de ser líder em vendas diretas no 

país. A empresa Natura nasceu da paixão pela cosmética e pelas relações em 1969 e, em 1974, 

https://www.youtube.com/watch?v=non495PsU2U
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optou pela venda direta, reconhecendo a força do contato pessoal e das relações para levar 

produtos à casa de mais consumidores. De acordo com informações do próprio site da marca  

Foi a crença na força e na riqueza das interações humanas que influenciou nosso 
modelo de negócio. A venda direta constitui uma rede viva de relações, por meio da 
qual ouvimos para aperfeiçoar cada vez mais o nossos produtos e serviços e 
compartilhar nossas crenças e nosso valores. A consultoria é uma atividade de 
potencial empreendedor, que proporciona geração de renda a milhões de pessoas, 
possibilita o desenvolvimento e geração de valor, em um ciclo virtuoso de 
desenvolvimento sustentável. 
 

 Uma das maiores características da empresa Natura é essa preocupação com questões 

que envolvem sustentabilidade, caracterizando um perfil empresarial que busca associar 

crescimento econômico à promoção do bem estar social e ambiental. 

 A Avon, principal concorrente da Natura, com sede nos EUA, apresenta seis milhões 

de revendedoras em várias partes do mundo por acreditar na força dos relacionamentos 

pessoais que os revendedores desenvolvem com seus clientes, sejam presenciais, sejam 

virtuais, o que a faz caracterizar esse tipo de venda como venda por relacionamento, cuja 

lógica reside na motivação de exercer uma atividade comercial independente que garanta um 

vínculo afetivo principalmente com outras mulheres, o que sinaliza para a principal missão da 

empresa de melhorar a qualidade de vida de mulheres no mundo todo. 

 É pelo diferencial da venda por catálogo, pela qualidade da publicidade e pela 

popularidade dessas duas marcas que as escolhemos para o nosso corpus. A nosso ver, essa 

popularidade acentua a regularidade das estratégias que marcam a propaganda dessas 

empresas. Se tomarmos como premissa a ideia de que todo consumo é programado, 

perceberemos que o objeto de pesquisa desta tese é de natureza regular. A lógica de venda 

dessas empresas é programada, pois os catálogos são recebidos e apresentados aos 

consumidores em períodos habituais, periódicos, geralmente são lançadas duas edições ao 

mês. Esse tipo de venda recebe, assim, um sentido de continuidade. 

 O catálogo aparece como um adjuvante, um mediador no percurso narrativo de 

compra e venda. É por meio dele – sendo impresso ou virtual – que ocorre interação entre 

quem oferece o catálogo e quem o olha, ou, de outro modo, entre o corpo do catálogo e o 

corpo do destinador. Em determinadas situações, ele nem precisa ser apresentado por um 

consultor da marca, mas somente ficar sobre uma mesa: ainda assim o consumidor, já 

habituado, irá folheá-lo por já se sentir convocado, dada a regularidade do discurso 

publicitário de tal marca, a entrar em contato com as informações do catálogo.  
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 Um ponto interessante nessa lógica de compra e venda é a possibilidade de liberdade 

sentida pelo consumidor, afinal, do mesmo jeito que ele folheia uma revista Caras, por 

exemplo, ele pode fazê-lo com uma revista de cosméticos sem a necessidade de efetuar 

alguma compra, apesar dos recursos estilísticos de alto valor empregados e do vínculo afetivo 

entre consultor e consumidor.  É exatamente por isso que há importância de o destinador 

efetuar uma forte manipulação por tentação e por sedução a fim de fazer o enunciatário 

perceber e aceitar o contrato de fidúcia proposto e, posteriormente, sancionar positivamente 

tanto o produto da marca quanto seu consultor, mesmo sem a presença física do consultor. 

 A interação não se baseia somente, desse modo, entre a marca propriamente dita 

(Avon ou Natura) e o consumidor, mas entre consultor e consumidor, já que aquele é 

representante da marca. A persuasão não ocorre somente pela qualidade do texto sincrético, 

mas também pela força argumentativa daqueles que conduzem a venda direta. Trata-se, então, 

de uma interação diferenciada na qual o catálogo apresenta uma dupla função: é objeto modal 

da marca e também objeto valor . 

 Verificamos como a persuasão ocorre nos anúncios dos catálogos dessas duas 

empresas mais populares de venda direta em nosso país: de que modo o objeto catálogo se 

configura como um objeto modal e de que modo se constitui como um objeto valor. 

Dividimos as análises panoramicamente utilizando os fundamentos da Semiótica clássica, 

plástica/visual e, sobretudo, da Sociossemiótica. Neste ponto, é válido informar que as peças 

publicitárias elencadas para esta pesquisa são independentes e apresentam modos de 

manifestação persuasivos diferenciados. Queremos dizer com isso que não foram tiradas de 

um mesmo catálogo – de uma mesma edição –, ou seja, que serão tomadas, para efeitos de 

conclusão com base no percurso analítico adotado, como um determinado universo de corpus. 

 Seguimos um percurso na análise do exemplário: primeiramente, faremos a análise de 

uma peça de um catálogo Avon e depois analisaremos panoramicamente quatro peças de 

catálogos distintos da marca Natura. Analisaremos os fatores textuais em função dos regimes 

de sentido, isto é, mostraremos o que caracteriza cada regime envolvido nas peças – maior 

apelo sensorial, informações do texto verbal, argumentação, narratividade etc – além da 

relação entre tais regimes. Tentamos mostrar como a figuratividade matérica é criada nas 

peças pela semiótica de papel, ou seja, como a imanência textual é construída, de modo a 

perceber o modo como elementos do plano da expressão correspondem a determinados 
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significados, pertinentes ao plano do conteúdo, e também se essa correspondência é parcial 

(semissimbólica) ou total (simbólica). 
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6  OS REGIMES DE SENTIDO EM INTERAÇÃO: AS ESTRATÉGIAS DE 

PERSUASÃO EM PEÇAS DE CATÁLOGOS DE PRODUTOS AVON E NATURA 

    ―... a sensação é literalmente uma comunhão...‖  

M.Merleau-Ponty 

―A presença do sentido só pode ser uma presença dinâmica‖ 
 Landowski, Modos de presença do visível 

 
 

6.1 Os regimes de sentido em interação: a persuasão entre a dimensão sensível e a dimensão 

inteligível do discurso 

 Como defendemos que os regimes de sentido não são excludentes e temos como 

hipótese a ideia de que a persuasão se dá não só por fazer fazer, nem por somente por fazer 

sentir, mas sim pela interação de estratégias em função de um efeito enunciativo global, 

desenvolvemos as análises com o suporte de dados dos quadros de Landowski, Fechine e 

Oliveira, descritos no tópico anterior, além das contribuições teórico-metodológicas da 

Semiótica Clássica e da Semiótica Plástica, uma de suas vertentes. 

 Ainda consideramos a proxêmica, disciplina semiótica que ―visa a analisar a 

disposição dos sujeitos e dos objetos no espaço e, mais particularmente, o uso que os sujeitos 

fazem do espaço para fins de significação‖ (GREIMAS E COURTÉS, 2008, p. 395). De 

modo análogo a como faz a Semiótica Plástica, a proxêmica interessa-se pelas relações 

espaciais (de proximidade, de distanciamento etc) que os sujeitos mantêm entre si, pois essa 

disposição – de sujeitos e objeto – são portadoras de sentido. Assim, no âmbito da Semiótica 

plástica, tratamos de alguns procedimentos de proxemização como componente da Semiótica 

Discursiva.  
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6.1.1 Manipulação e programação na divulgação da linha Renew Reversalist – Catálogo Avon  

 

 

 

Fonte: http://www.br.avon.com/PRSuite/eBrochure.page?index=1&cmpgnYrNr=201409 

 (Campanha 09 de 2014 da Revista Avon. Acesso em 27 de maio de 2014, às 15h33min) 

http://www.br.avon.com/PRSuite/eBrochure.page?index=1&cmpgnYrNr=201409
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Podemos tomar como ponto de partida para a análise uma primeira divisão do anúncio 

em três ―enquadramentos‖ que dizem respeito a um domínio de análise da proxêmica: o lado 

direito contendo um produto em destaque no anúncio, o lado esquerdo superior apresentando 

a figura de uma mulher e o lado esquerdo inferior contendo imagens de outros produtos da 

mesma linha com seus preços. Essa organização topológica de figuras no plano da expressão, 

obviamente, não é aleatória, pois consiste em um modo de organização dos conteúdos 

selecionados pelo enunciador para persuadir o enunciatário. Em outros termos, trata-se de um 

efeito enunciativo global, resultante do sincretismo de linguagens verbais e não verbais do 

anúncio que, em certa medida, já seria um modo de ser, um estilo de presença do enunciador. 

No que diz respeito aos regimes de sentido, a nossa suposição inicial é a de que o enunciatário 

se vê inicialmente inserido em um regime de interação programada, que se estabelece por 

meio da distribuição tradicional de figuras, recorrente em catálogos de cosméticos. É por 

conta desse tipo de diagramação que se delineia uma lógica da regularidade, de repetição, que 

coloca o enunciatário, em um primeiro momento, na posição de simples consumidor habitual 

de produtos da marca, reduzindo a comunicação a um simples comando: olhe e compre (ou 

não). Sob essa perspectiva, a interação entre enunciador e enunciatário se caracteriza pela 

distância física e volitiva, já que o primeiro comanda os atos enunciativos, enquanto o 

segundo somente processa as marcas discursivas deixadas por aquele. Ou seja, nesse 

momento, não há transitividade na comunicação, pois o enunciatário, em relação à dimensão 

do saber e do fazer, é conduzido automaticamente pelos percursos de leitura e interpretação 

colocados aprioristicamente pelo enunciador em discurso (OLIVEIRA, 2013). Entretanto, 

reconhecemos que até o ato de não ler já é ativo por construir sentido. Além disso, 

reconhecemos a grandiosidade da interação entre consultor de vendas e consumidor – bastante 

transitiva e que antecede a relação entre consumidor e texto do catálogo. 

O modo de presença do enunciador, no entanto, não se manifesta somente por meio 

desse regime de interação programada, já que o sincretismo de linguagens instaura um outro 

regime de sentido, a manipulação.  

No que se refere ao texto verbal, a palavra ―REVERTA‖, no modo imperativo, em 

caixa-alta e na cor vermelha, recebe destaque na instauração no regime de manipulação. De 

acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009, p.655) o verbo reverter 

apresenta os seguintes significados: 1. voltar (ao ponto de partida, à posição inicial); 

regressar, retornar. 2. (fazer) tomar direção, sentido oposto ao que se encontra. 3. [fazer] 
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passar de estado ou condição (a outro); transformar (-se). 4. ter como consequência; redundar. 

Tomando a frase completa ―Reverta os sinais moderados do envelhecimento‖ e as diferentes 

acepções que o verbo reverter pode ter, vê-se que, do ponto de vista aspectual, há um processo 

em curso – o envelhecimento – que, segundo o anúncio, pode ser parado, revertido. Ora, todos 

sabemos que o envelhecimento é um processo sem reversão, entretanto, do ponto de vista 

tensivo, o anúncio apresenta uma estratégia de persuasão fundada numa lógica concessiva, em 

que a doxa implicativa (se envelhecer logo não rejuvenescer) cede lugar à concessão (embora 

envelhecimento, mesmo assim não envelhecimento).  

Na dimensão do enunciado, a configuração narrativa é a seguinte: há um sujeito de 

estado (figura da mulher) que se encontra em conjunção com o objeto de valor ―não-

envelhecimento‖. Esse estado de conjunção parece ser resultado da ―reversão‖ (fazer) operada 

por outro actante, os produtos da linha ―Renew Reversalist‖. Na dimensão da comunicação, 

configura-se uma estratégia de manipulação por sedução e por tentação, em que o enunciador 

tenta convencer o enunciatário a comprar o produto, mediante o oferecimento de uma 

recompensa, a parada do envelhecimento. 

Do ponto de vista enunciativo, a presença do verbo reverter no modo imperativo 

configura uma debreagem enunciativa e sinaliza uma aproximação entre enunciador (Avon) e 

enunciatário, permitindo a suposição de que a ação de reverter possa ser realizada não mais 

somente pelo produto, mas também pelo enunciatário (reverta você), e que o produto, desse 

modo, passaria a ser um objeto modal na narrativa em questão. Com isso, a comunicação 

passa a ser não mais simplesmente por comando, mas por um contrato, haja vista pautar-se em 

uma interação bilateral, pela qual enunciador e enunciatário ―têm atos específicos na 

enunciação que são negociados‖ (OLIVEIRA, 2013, p.246) a fim de convencer, via contrato 

de fidúcia, enunciatário a seguir ―os passos do fazer o sentido‖ (ibidem).  

Assim, ao contrário da programação, no regime estratégico da manipulação, o 

enunciatário ―é convencido‖ e não mais ―comandado‖ pelo enunciador. A finalidade do 

enunciador agora é doar competências cognitivas e performáticas para fazer que o 

enunciatário faça. Ambos são agora sujeitos volitivos guiados pela intencionalidade do 

enunciador, que, por sua vez, conhece o enunciatário para poder montar suas estratégias de 

interação. Daí, a proposta de um percurso narrativo cujas estratégias de manipulação por 

tentação e sedução são traduzidas em recompensas oferecidas por meio da crença na 

competência do enunciatário em efetuar mudanças de estado em prol de uma reversão dos 
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sinais moderados do envelhecimento. Para isso, o enunciador convoca não somente o produto 

em foco no anúncio, mas também todos os outros produtos da linha Renew.  

Se atentarmos para a descrição da ação do produto destacado no anúncio, veremos, de 

fato, que ele apenas pode remover impurezas e causar sensação refrescante, não sendo capaz 

de ocasionar uma reversão dos sinais do envelhecimento, visto que, na verdade, o processo de 

reversão é irreversível, pois o curso do envelhecimento não tem pausa. Para fazer o 

enunciatário crer na eficácia desse produto, o enunciador lança mão dos produtos secundários 

da linha ―Renew Reversalist‖, que funcionam como adjuvantes do percurso narrativo. Com 

isso, a atribuição do ―fazer rejuvenescer‖ passa a ser distribuída entre todos os produtos e o 

enunciatário pode ser convencido a comprar não somente o produto principal, mas também 

outros (ou até todos) apresentados no anúncio. 

Uma outra estratégia de persuasão se configura, desta vez, na dimensão plástica do 

plano da expressão: as oposições topológicas direita versus esquerda e alto versus baixo 

parecem destacar a aspectualização como estratégia de persuasão no texto analisado, pois são 

apresentadas somente as fases incoativa e terminativa de um processo, ou seja, somente 

aparecem o antes e o depois da reversão, mas nada se diz sobre a sua cursividade. É 

interessante notar que a estratégia funciona independentemente da orientação do percurso de 

leitura do leitor, que tanto pode ser iniciado pelo lado esquerdo quanto pelo direito. Assim, se 

a leitura começa pelo lado direito, a figura do produto em foco funciona como fase incoativa 

do processo, enquanto a figura da mulher passa a ser o resultado do processo, a fase 

terminativa. Nessa isotopia de leitura, a atenção recai sobre o fazer do produto principal 

(reverter os sinais do envelhecimento), que aparece como agente ou instrumento que opera a 

reversão. Se a leitura começa do lado esquerdo, no qual está a figura da mulher, o foco recai 

sobre a fase terminativa, em que se valoriza o resultado, a sanção pragmática positiva da ação 

do produto na face da mulher e a construção de uma isotopia de jovialidade que se conecta a 

propriedades de reversão dos sinais moderados do envelhecimento do produto. Nos dois 

casos, é preciso chamar a atenção para a oposição alto (mulher) versus baixo (outros 

produtos), que deixa atualizada a função narrativa dos outros produtos como adjuvantes do 

processo de reversão. 

Essas marcas na dimensão plástica do plano da expressão, como podemos ver, 

refletem escolhas enunciativas de organização do discurso, já que enunciador atua ―situando e 

indicando um percurso de decifração do sentido que está posto na manifestação, cabendo ao 
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enunciatário lê-lo. A competencialização cognitiva é a da passagem de passos de como 

efetuar a leitura‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 245). 

Há ainda outra estratégia para tentar captar a atenção do enunciatário: trata-se da 

debreagem enunciativa estabelecida pelo olhar da figura da mulher, actante do enunciado, 

dirigido ao enunciatário, actante da enunciação. Essa debreagem gera um efeito de sentido de 

interlocução entre estes dois actantes, que é reforçado pela outra debreagem enunciativa que 

ocorre pela forma verbal REVERTA. Em decorrência disso, instala-se um circuito 

comunicativo entre enunciador Avon, actante do enunciado mulher e o enunciatário. Por 

conta da instalação desse circuito comunicativo, há a criação de outro simulacro objetivante 

que é a apresentação dos produtos pela figura da mulher; o que parece colocá-la como uma 

―isca‖ ao comunicar regimes corporais do sujeito da atualidade, como ―coisas a serem vistas‖ 

(LANDOWSKI, 2002, p. 128). Trata-se de uma:  

relação comunicativa em que o fazer dos efeitos de sentido é pautado por uma 
semiótica da interação, na qual as figuras estampadas nas capas, nas corporeidades 
dadas a ver, ocupam, figurativamente, o lugar de um Outro, atualizando relações de 
identificação e alteridade envolvidas na construção da percepção corporal e 
identitária do sujeito enunciatário (SILVA, 2013,p.514) 

 

Essa percepção identitária revela uma ―organização de um modo de ver‖ 

(LANDOWSKI, 2006, p. 28) ao configurar um fazer-ver – por exposição com base em um 

regime de natureza contratual – que, imerso nesse jogo de reconhecimento e identificação, 

incorpora o desejo e, de modo lógico, o simulacro da promessa. Misturam-se, assim, 

programação e manipulação na apresentação de um ―destinador construído‖ 

(LANDOWSKI,1992, p.157), que parece ―convocar‖ o olhar do destinatário aos produtos que 

ficam na parte inferior e, também, às suas descrições (―Complexo Restaurador Iluminador 

para a Área dos olhos‖; ―Dia-creme Restaurador Anti-idade FPS 25‖; ―Noite Creme 

Restaurador Anti-idade‖ e ―Sérum Concentrado Restaurador Anti-idade‖). Aliás, são as 

descrições desses produtos, sobretudo o ―Restaurador‖ e ―Anti-idade‖, que destacam a função 

primordial dessas mercadorias, a de restaurar ―1. Pôr em bom estado, devolvendo feição 

anterior; recuperar 2. Instituir de novo; reestabelecer 3. (Fazer) adquirir novo vigor‖ 

(HOUAISS, 2009, p.652). No entanto, como já dissemos, essas descrições são da ordem do 

parecer ser, visto que prometem a possibilidade de reestabelecer algo que, na realidade, é 

incapaz de ser reestabelecido simplesmente por estar em curso. Para reforçar esse efeito de 

verdade, a promessa de reversão do envelhecimento, o enunciador integra a figura da mulher, 
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que aparece no alto, com as imagens dos produtos, que estão na parte de baixo, criando um 

efeito simultâneo de (inter) penetração e de figura-fundo.  

Neste ponto, é válido considerarmos a função simbólica das embalagens dos produtos 

cujas cores são as mesmas das faixas de valores. Isso nos faz perceber que tudo nos olha e não 

apenas a mulher. Tanto a figura feminina quanto os produtos interagem com quem está 

olhando, com o enunciatário, estabelecendo-se, desse modo, um diálogo eu-tu. 

Por esse raciocínio, o enquadramento esquerdo superior organiza um modo de ver, a 

partir do momento em que há um direcionamento a um outro enquadramento, o dos produtos 

associados à compra, o qual é apresentado de modo unificado com o de cima, demonstrando, 

em termos semióticos, uma promessa de conjunção com a beleza por meio dos produtos, além 

de manipulação por tentação, dadas as possíveis recompensas expostas, e por sedução, dada a 

exaltação do poder e do querer do enunciatário. 

Diante do exposto, esse anúncio opera, especialmente, com dois regimes de interação, 

a manipulação e a programação, em que prevalece não somente a competência do enunciador 

para estudar as preferências do enunciatário de forma a reconhecer seus sistemas de valores, 

nem apenas a idealização das informações a serem lidas e seguidas pelo enunciatário, mas 

também, sua prudência, guiada por intencionalidade estratégica e uma vontade de conjunção 

para estabelecer um contrato fiduciário a fim de fazer o outro fazer. 

Nesse ponto, é importante destacar que, embora o anúncio explore a dimensão plástica 

do plano da expressão, ainda não é possível falar de um fazer sentir, da presença intensa da 

dimensão sensível do discurso, que instauraria o regime de ajustamento na interação (como, 

por exemplo, as figuras sensoriais dos pingos d‘água no produto e a simulação de 

refrescância). Entendemos que a estratégia central é mais de ordem cognitiva, inteligível com 

base em dispositivos enunciativos que comportam, alternadamente, tanto posições de 

transitividade entre os participantes da enunciação, quanto de intransitividade. É claro que a 

sensibilidade é convocada, mas em função de um fazer fazer, de uma lógica de junção e não 

de união. Disto resulta uma interação estrategicamente programada, praticamente sem 

―riscos‖, na qual o enunciador, a partir dos seus interesses, demarca uma orientação que 

comanda a interação mediante condução do enunciatário, sujeito de vontade levado a 

empreender ―um percurso de desenvolvimento de si a partir do qual atinge o posicionamento 

projetado para ele ocupar no discurso. Assim é que o enunciatário pode exercer o seu lugar na 

interação discursiva‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 245). 
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6.1.2 Veridicção, manipulação e ajustamento pela dimensão plástica do plano da expressão: o 

jogo das sinestesias como estratégia de persuasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Catálogo Natura – Ciclo 10 de 2014, p. 70 - 71.  
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Logo de início, vemos que essa peça publicitária valoriza mais a dimensão plástica do 

plano da expressão, pois, aqui, o foco da manipulação consiste não apenas em fazer o 

enunciatário ver, mas também em fazê-lo sentir, por meio do jogo cromático, eidético, 

topológico e matérico que constrói, principalmente, o simulacro da sensorialidade tátil nas 

figuras dos produtos, já que não se depreende sentido a partir da cor, da forma, do matérico, 

mas sim do papel. A produção desses simulacros põe em cena a veridicção, a crença 

compartilhada entre enunciador e enunciatário que institui o efeito de ―realidade‖ dos objetos 

semióticos.  

 O jogo de veridicção do discurso na peça em questão tem como função fazer o 

discurso parecer verdadeiro, estabelecendo uma tensão entre aquilo que seria da ordem do ser 

e aquilo que seria da ordem do parecer. Senão vejamos: enquanto a estratégia de persuasão 

construída pela dimensão plástica da expressão intensifica o campo sensorial para fazer o 

outro sentir por meios das sinestesias criadas pelas imagens do texto, a linguagem verbal 

instaura um acordo de confiança entre enunciador e enunciatário, característico do regime de 

sentido por manipulação, dentro do qual pode haver, para além do contrato fiduciário, o 

estabelecimento de um contrato de veridicção baseado em relações intersubjetivas (de 

verdade, de falsidade, de segredo e de mentira) entre enunciador e enunciatário. Queremos 

dizer, com isso, que ―Os mecanismos do ter sentido e fazer sentido são determinados pelas 

escolhas da dimensão figurativa e de sua manifestação plástica, assim como dos tipos de 

presenças do sujeito da enunciação‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 241). 

 Se pensarmos no quadrado semiótico da veridicção, veremos que o anúncio vende 

produtos que afirmam o parecer ser, ou seja, a mentira. Basta observarmos os enunciados 

―Acabamento de base, disfarce de corretivo e efeito de pó‖ e ―Disfarça imperfeições. Efeito 

natural‖, para percebermos que o enunciador propõe para o enunciatário um contrato 

fiduciário cujo efeito de verdade é fundado na mentira.  

  Os ―efeitos de realidade‖ produzidos na dimensão plástica do plano da expressão 

decorrem do fato de que a polissensorialidade é convocada para criar variados efeitos de 

sentido sinestésicos. No caso do anúncio agora analisado, há um cruzamento sensorial entre 

visão e tato, que resulta em efeitos de sentido de textura. É por isso que as combinações de luz 

e de cores simulam a oposição, de ordem matérica, áspero/rugoso x liso, que produz a 

sensação da aspereza e da granulosidade, no caso do blush e do pó compacto, e da 

pastosidade, no caso das bases líquidas, situadas na parte inferior do lado esquerdo. A 
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veridicção é acentuada pelo cromatismo do simulacro do pó e do blush a partir do momento 

em que a cor da semiótica de papel não se mostra artificial por indicar um tom natural: de 

terra, de natureza, de areia. No enquadramento esquerdo, há três horizontais: a do meio 

mostra a granulosidade do blush. Por meio dessa granulosidade – que abrange uma faixa de 

aproximadamente dois centímetros –, ocorre o encontro dos enquadramentos esquerdo e 

direito. Assim, o efeito de granulação entra nas semicurvas do pó em relevo, o que sinaliza a 

ideia de natureza do pó saindo dos pós. 

  Percebe-se, ainda, um outro efeito de sentido, desta vez de dinamicidade, de 

movimento, resultante do jogo de formas sinuosas e arredondadas (formantes eidéticos): 

enquanto as da base líquida e as do pó são postas em formas alongadas, a do blush apresenta-

se em forma arredondada, o que garante também um efeito tanto de simetria como de 

diferenciação. Essas estratégias reforçam a ideia de vivacidade e de ritmo nas imagens dos 

produtos e se somam à ideia do ―fazer parecer verdadeiro‖ do enunciador, haja vista 

simularem a textura conhecida/ ―real‖ dos produtos em questão. Esses contrastes de cores, 

formas e texturas criam uma espécie de paleta sensorial, tanto visual quanto tátil, e convocam 

para o texto a dimensão sensível do discurso, em que o enunciatário é convidado a sentir e 

não mais somente agir. Esses formantes matéricos contrastantes – de cores, tons e matérias – 

produzem um sentir estésico a partir do momento em que geram um misto de sensações 

causadas pela dimensão sensível, já que o contraste é ―um instrumento essencial da estratégia 

de controle dos efeitos visuais, e, consequentemente, do significado. (...) Em termos básicos, 

nossa apreensão do liso é mais profunda quando a contrapomos ao áspero‖ (DONDIS, 1997, 

p. 119), o que caracteriza o princípio da identidade e da diferença discutido por Greimas e 

Courtés (2008, p.251-252), mas, neste caso, voltado a questões da sensibilidade, a qual é 

capaz de aguçar o significado de ambos os opostos. 

 Se seguirmos essa linha de raciocínio, é preciso agora considerar, ao lado de uma 

competência para fazer, uma competência para sentir, em que o grau de manipulação vai se 

ajustando em função da apreensão estésica. Nesse caso, o sentido deixa de ser conquistado 

para ser sentido, já que a estratégia do enunciador passa a ser de sensibilização do 

enunciatário no curso da interação. Quando a impressão tátil é simulada na superfície plana do 

papel para produzir efeitos de aspereza, granulosidade e pastosidade, a interação deixa de ser 

fundada somente no contrato para ser baseada no contato, na experiência sensorial, na qual o 

sentido passa a ser sentido e não pensado. Esse tipo de experiência semiótica ―corporal‖ 
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justifica, a nosso ver, aquilo que chamamos, neste trabalho, de persuasão sensível, por se 

pautar em um fazer o outro sentir. Não é à toa que há reforço da linguagem de natureza 

figurativa pela representação de ‗pincelada‘ de dedo da base líquida na semiótica de papel, o 

que mais evidencia o caráter veridictório da enunciação devido o simulacro do toque real 

capaz de conduzir a experiências semióticas corporais decorrentes de um cruzamento 

sensorial de sobreposição sensível – efeito tátil pelo apelo visual –, um jogo persuasivo 

polissensorial de natureza contrastante que revela um tu proxemicamente, ou melhor, que 

coloca o produto como um sujeito capaz de constituir um tipo de interação diferenciada por 

meio do diálogo face a face. 

Percebe-se que todo esse jogo esse ser e parecer não conduz o enunciatário somente a 

uma lógica de manipulação, mas também a uma lógica de interação baseada em regularidade, 

na medida em que os contrastes visuais também caracterizam uma persuasão por comando, e 

não somente por contato, por, apesar do apelo sensorial, exporem certo grau de objetividade 

devido às simetrias de apresentação dos conteúdos. Esse raciocínio pode ser seguido também 

pela análise da linguagem verbal porque as debreagens enuncivas distanciam enunciador e 

enunciatário pela definição dos produtos e de seus valores. De outro modo, nessa peça, as 

relações intersubjetivas pautam-se em intransitividade e, ao mesmo tempo, em transitividade 

entre os participantes da enunciação, sobretudo se considerarmos a interação-chave entre 

consultor e consumidor, por meio da qual a prática sociointerativa entre marca e consumidor 

inicia e se estreita. A configuração transitiva é decorrente também do apelo sensível, mas é 

preciso notar que a sensibilidade é convocada em função de um fazer fazer, ou seja, de uma 

lógica de junção e não de união, por ser de domínio estratégico, regulado pelo regime de 

manipulação. Queremos dizer, assim, que não há efetivação de um contágio, visto que, no 

plano da expressão plástica, a escolha do enunciador está em virtude, sobretudo, do plano 

estético, de simulacro de textura, incapaz, ainda, de pôr enunciador e enunciatário em 

distância minimal. Com isso, percebe-se que os regimes de programação e de manipulação 

colaboram para que haja um menor risco da interação pelo regime de ajustamento.  
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6.1.3 A manipulação entre o saber e o sentir 

 

Fonte: Catálogo Natura - Ciclo 02 de 2014, contracapa.  

 



106 
 

 

 

No anúncio acima, percebe-se a valorização da dimensão cognitiva do saber pela 

apresentação de valores relativos ao universo feminino, pelo alinhamento do nome da 

fragrância e do slogan do produto com a cabeça da actante do enunciado – que remete à 

racionalidade – e, sobretudo, pelo próprio nome do produto anunciado. 

O termo biografia é assim designado no Dicionário Houaiss – ―1. relato da vida de 

alguém. 2. Livro, filme etc, que contém esse relato‖ (HOUAISS, 2008, p. 101), definição que 

lança a ideia de aspectualização5, mais especificamente de duratividade da vida, a qual recebe 

realce por meio das reticências ―...Biografia...‖ que exprimem a noção de antes e depois, tão 

cara à cursividade da vida. Por esse viés, o termo biografia pode ser compreendido como o 

resultado entre continuidades e descontinuidades capaz de gerar certa identidade biográfica, 

que, segundo Houaiss, pode significar ―1. Conjunto de características próprias e exclusivas de 

um indivíduo‖ (HOUAISS, 2008, p. 402). Desse modo, o nome dado ao produto – Biografia – 

apresenta-se como uma isotopia de história de vida dado o percurso figurativo e temático 

construído, que aponta para uma estratégia do enunciador de relacionar produto e construção 

de identidade biográfica.  

Esse ideal de identidade biográfica continua presente em ―assine sua história‖, logo 

abaixo do nome ―... Biografia ...‖, na medida em que o verbo explicitado significa autoria ― 1. 

Firmar com o nome, assumindo autoria, responsabilidade, ciência de algo; 2. Fazer 

assinatura‖ (HOUAISS, 2008, p. 70). É interessante notar que o enunciado, debreado 

enunciativamente, ―assine sua história‖, também está escrito na tampa do produto, com isso 

percebe-se que o comando do assinar é uma estratégia do enunciador que se vale da dimensão 

cognitiva do saber (fazer) para fazer o enunciatário comprar o produto, abri-lo, cheirá-lo e, 

por fim, usá-lo. Assinar é, nesse caso, cheirar. Com isso, entra em cena também a estratégia 

de manipulação pela experiência olfativa, que coloca o enunciatário também no regime de 

ajustamento.  

Não é por acaso que a forma verbal ―assine‖ está também estrategicamente inscrita na 

tampa do perfume, para fornecer o simulacro do ato abrir e cheirar o produto. Porém, ao 

                                                 
5  Tradicionalmente, a noção de aspecto vem sendo tratada como uma questão referente ao tempo, cuja 
marca mais explícita estaria na categoria verbal. Contudo, a semiótica expande essa definição para os três 
componentes básicos da enunciação, que são o tempo, a pessoa e o espaço. ―Podemos caracterizar o tempo 
através de sua duração, o lugar através de um percurso e o ator através de um processo de transformação, com o 
posicionamento do observador em qualquer ponto da escala, seja no início, no meio ou no fim‖ (GOMES, 2011). 
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cheirar o perfume, o enunciatário, manipulado cognitivamente e sensorialmente, deixa de 

sentir um ―cheiro do mundo‖ para sentir um cheiro organizado cognitivamente que carrega a 

―memória‖ dos valores do universo feminino, como, por exemplo, beleza, jovialidade, 

elegância etc, com os quais ele entra em conjunção para compor sua identidade biográfica. 

Assim, dispomos de uma dupla leitura isotópica: uma regida pela ordem cognitiva, referente à 

biografia, à memória de vida, e outra, de ordem mais sensorial, que reforça a identidade com 

o produto pelo fazer sentir, pelo regime do ajustamento. 

Em termos enunciativos, essa identificação entre os participantes da enunciação 

mediante debreagem enunciativa, que busca convocar primeiramente pelo domínio do 

inteligível para depois lançar o conteúdo de domínio sensível, ocorre de modo semelhante 

com o enunciado ―Abra e sinta a fragrância feminina de... Biografia...‖, presente no lacre. O 

apelo inicial ao campo da integibilidade pode ser percebido em ―Abra‖ (1), fazer persuasivo 

de ordem cognitiva – fazer fazer – que conduz a um fazer sentir  ―e sinta‖ (2).  

A escolha do verbo abrir ―3. tornar acessível (...) 9. dar início a, pôr em funcionamento 

(...) 11. acessar‖ (HOUAISS, 2009, p. 5) em vez do verbo levantar cria uma abertura maior à 

persuasão sensível a partir do momento em que enunciatário almeja tornar acessível o sentir. 

Vemos que não se trata somente de uma manipulação por ajustamento, por fazer sentir, mas 

também por comando, por fazer fazer, na medida em que enunciatário é instruído a seguir um 

programa para que a ação de cheirar se realize.  O sensível é, assim, programado e 

manipulado com vistas a convocar o enunciatário a se regular ao sistema de valores feminino 

presente no sincretismo de linguagens, desde a figura feminina da linguagem não verbal, que, 

por meio do olhar em direção ao enunciatário, dilui a fronteira entre enunciação e enunciado 

devido o efeito debreante estabelecido, até o simulacro do cheiro de feminilidade. Vale 

destacar que o nome da figura feminina é apresentado e que ela representa uma mulher do 

mundo real, ou seja, não é uma modelo famosa, o que sinaliza a ideia de que qualquer mulher 

pode construir sua identidade. 

Essa chamada ao sistema de valores do feminino pelo olhar faz que consumidor 

reconheça sua própria presença  

A publicidade implica interação do sujeito da enunciação (um ―eu‖), quando exposto 
em um  anúncio  publicitário no qual figura um segundo sujeito (o do enunciado, um 
―tu‖), reconhecendo sua própria presença. Desta forma, ao observar o anúncio, o 
consumidor objetiva a si mesmo, tornando-se, então, sujeito-objeto da enunciação 
(...) construindo um diálogo que manifesta uma rede de significação sobre a qual o 
consumidor reconhece a si mesmo no simulacro exposto (SENA, 2016, p. 71) 
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O olhar, segundo Landowski (2001), é capaz de persuadir por estesia, já que contribui 

com a adesão estésica a um gesto que envolve, ―em realidade, o sujeito inteiro, como corpo: 

um corpo que se dá a sentir simultaneamente‖, o que caracteriza um forte jogo de sedução. E 

esse jogo do olhar, segundo o triângulo da emoção compartilhada de Landowski (2006), 

instaura o enunciatário não meramente como observador, mas também partícipe da produção 

dos sentidos. 

Essa lógica de identificação indica o programa central desse anúncio, acionado, assim, 

pela sensibilidade, por traçar um caminhar programado para circunscrever/demarcar o objeto 

e de colocar o enunciatário no universo da sedução e da tentação para comprar o produto 

anunciado, sob um regime de interação fundado sobre a intencionalidade, de manipulação 

pelo sensível. Assim sendo, o compartilhamento de sentidos ocorre de modo programado e 

manipulado, pois enunciatário pode ser mapeado, convencido a abrir o lacre e, por fim, 

sensibilizado a cheirar o simulacro em questão, momento em que há uma maior aproximação 

entre eles. Assim, ―o discurso publicitário convoca o consumidor a assumir uma postura 

envolvida com os simulacros encenados‖ (SENA, 2016, p. 71), ou seja, convoca-o por meio 

do arranjo de elementos figurativos e plásticos, e essa convocação reduz a probabilidade de 

riscos na interação, ou seja, de fracasso do programa. Vale salientar, neste ponto, que a 

própria lógica de compra e venda por meio de catálogos já reduz os riscos, pois instaura um 

sistema de afetividade entre consultor e consumidor. 

Caso enunciatário seja sensibilizado a cheirar, e de fato o faça, um efeito embreante 

pode ser gerado, um efeito de identificação, já que o enunciatário é capaz de ―entrar‖ no texto 

pela dimensão sensível mediante interpelação do enunciador e depois perceber que estabelece 

uma relação direta com o actante do enunciado, o que gera uma circularidade pelo contágio 

estabelecido. Assim, se o enunciatário aceitar e realizar o comando de entrar em contato com 

a materialidade do texto, haverá diluição das fronteiras entre enunciação e enunciado dado o 

efeito embreante de neutralização de oposições na categoria de pessoa e, também, de espaço, 

na medida em que enunciatário permeia um aqui e um alhures ao seguir os vetores 

discursivos, devidamente programados. 

há uma condução do enunciador para que enunciatário assuma seu lugar e assim 
guiado ele possa realizar o seu fazer. Todo o desenvolvimento de competências 
proposto pelo enunciador é um percurso de aquisição dos mecanismos de leitura e 
interpretação que enunciatário deve desempenhar mediante estruturação discursiva 
(OLIVEIRA, 2013, p. 244-245) 
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Assim, um texto, ―mais do que um processo comunicacional, é então um processo de 

interação criadora de sentido que se realiza pela presença mesma dos sujeitos fazendo o 

sentido‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 242). Aqui a interação é feita por um ―entrar no texto‖, pois 

enunciatário o invade, passando também a ser um actante do enunciado, a construí-lo, a ser 

participante da trama textual. Desse modo, há um compartilhamento de sentidos proposto pelo 

enunciador Natura a partir do momento em que, por embreagem, há uma interlocução 

subjetivante entre dois planos enunciativos diferentes capazes de melhor integrar os elementos 

no circuito de comunicação por conta do simulacro com comando tátil e olfativo  

De um lado, o enunciatário é convidado a assistir à cena direcionada pelos jogos 
ópticos dos sujeitos  que dela participam (debreagens) e, por outro lado, num 
roupante de sentido, ele é inserido não mais  como mero expectador, mas 
como interlocutor ou operador, sobretudo pelos mecanismos de  embreagens 
empregados (SENA, 2016, P. 74) 

 

 De modo semelhante à aproximação entre os participantes da enunciação no 

sincretismo de linguagens via debreagens e embreagens, há identificação entre elementos do 

plano da expressão plástica por meio da similaridade cromática entre a cor dos olhos da 

actante do enunciado e a cor do vidro do produto ofertado – verde (parecer verdadeiro pela 

apresentação do simulacro da embalagem), o que sinaliza relação entre olhos, Biografia e 

construção de identidade; da categoria topológica, que denuncia um alinhamento proximal 

entre esse olhar e o nome do produto anunciado; e do avizinhamento entre o rosto da actante e 

o simulacro sensível da sinestesia (lacre), que engloba parte do rosto dela e parte do perfume, 

como uma relação englobante/ englobado característica de mediação e identidade no plano do 

conteúdo que gera efeitos de identificação e de assimilação, termo estudado por Landowski 

no livro Presenças do Outro (2002), no qual explora o conceito de interação – um dos pontos 

centrais das reflexões semióticas relacionados à questão da imanência – a partir do conceito 

de junção.  

Segundo o autor, são quatro os tipos de interação via junção que dizem respeito às 

possibilidades de interação de uma identidade em relação a uma alteridade e uma delas é a 

assimilação, pautada no ideal de conjunção (Landowski, 2002, p. 5). Por esse viés, o lacre 

representa assimilação ao retratar a conjunção total da alteridade na identidade, que, nesse 

caso, é assimiladora, conjuntiva, programada e também manipulada, haja vista caracterizar a 

aproximação entre figuras do enunciado – produto e actante, este que, por efeito embreante, 

assemelha-se ao enunciatário, dotado de competência estésica, ou seja, de uma aptidão para 

sentir. 
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O enunciador, ciente da competência estésica do enunciatário oriunda do princípio de 

sensibilidade, organiza seu texto com base também em consistência estésica dos objetos, que 

ultrapassam uma comunicação cognitiva e alcançam uma de ordem afetiva e sensorial, pois 

fazem que o enunciatário supere o ―modo de leitura do mundo baseada no reconhecimento de 

unidades figurativas pontuais‖ (LANDOWSKI, 2004, p. 96-99), sendo capaz de capturar 

efeitos de sentido oriundos das qualidades plásticas próprias aos objetos. Na peça em análise, 

o próprio cheiro é um jogo enunciativo de persuasão porque já está orientado pelo enunciador 

Natura, afinal não estaria na composição textual à toa, mas sim com uma intencionalidade em 

vista a um convencimento do enunciatário.   

A dimensão olfativa se confunde com a tradução do simulacro das vivências, da 

história pessoal do enunciatário, pois, no momento em que cheira, é colocado dentro de um 

sistema de valores da feminilidade e se torna actante do enunciado pela sincretização de 

papéis. A possibilidade do cheiro do simulacro do perfume Biografia transparece a ideia de 

que Biografia é perfume e cheirar tal perfume é construir uma biografia, o que acentua a dupla 

isotopia de leitura da palavra biografia e uma tensão entre as dimensões sensível e inteligível 

do discurso.  

Isto posto, vemos que, desde o início, a dimensão inteligível atua com a dimensão 

sensível, pois o enunciatário agora pode sentir o simulacro do cheiro no próprio texto, mas de 

um ponto de vista já orientado, racionalizado e manipulado. E tudo isso se torna possível pela 

busca de conjugação entre os actantes da enunciação por estratégias de compartilhamento de 

sentidos entre eles no sincretismo de linguagens, a qual favorece uma interação sensível, 

quando o enunciador, mostrando-se oportunista, persuade fortemente pelo fazer sentir. Desse 

modo, aparecem, de modo paralelo, os regimes de programação, manipulação e ajustamento, 

pois se trata de um fazer sentir estratégico, a partir do momento em que todos os elementos 

parecem surgir de modo mapeado no texto a fim de colocar enunciador e enunciatário em uma 

distância minimal a partir do momento em que são postos a atuar como parceiros. Por essa 

perspectiva, nenhum texto pode ser concebido como pronto e acabado, mas sim como 

―enunciado que faz sentido com enunciatário se colocando na interação‖ (OLIVEIRA, 2013, 

p. 241). Pela isotopia de identidade biográfica, ―é o perfume que a faz ser, que a faz se sentir e 

que faz o outro senti-la absolutamente feminina‖ (SENA, 2016, p. 88). 
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6.1.4 Regimes de sentido, aspectualização e sinestesia na articulação de linguagens 

Fonte: Catálogo Natura - Ciclo 04 de 2014, p. 48 e 49.  
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O anúncio do catálogo acima se estende por duas páginas e apresenta as imagens de 

três produtos: de um sabonete e um desodorante-hidratante, do lado direito, e de um spray 

corporal, do lado esquerdo, acompanhadas de textos com informações sobre características e 

preços de cada um deles. Esses produtos aparecem como actantes que interagem com o 

enunciatário, pois, segundo Landowski (2006), uma das variáveis do triângulo da emoção 

compartilhada refere-se à emoção transmitida pelo actante objeto, que aparece como um ―ele‖ 

na peça publicitária. 

Se tomarmos como ponto de partida para a análise a dimensão topológica do plano da 

expressão do anúncio, veremos que a distribuição das figuras dos produtos configura-se como 

uma espacialidade estratégica. É consabido que, ao abrir as páginas de um catálogo de 

produtos qualquer, o leitor tende a focalizar sua atenção, inicialmente, no lado direito da 

página, para depois explorar o lado esquerdo6. Assim, aquilo que deve ser focalizado, bem 

como a ordem em que deve ser focalizado, fica, em certa medida, condicionado pela forma 

programada de manusear e ler o próprio catálogo. Em relação ao catálogo da Natura, acontece 

exatamente isso. A organização espacial das imagens e informações nela contidas insere o 

enunciatário numa lógica de interação baseada na regularidade pelo hábito de ler esse tipo de 

catálogo e encontrar uma previsibilidade na sua diagramação (pela disposição de imagens no 

centro da página, pelo destaque visual dado aos novos produtos e às promoções, pela 

apresentação repetida de preços e produtos etc.).  

Seguindo essa linha de raciocínio, poderíamos pensar que o anúncio em tela estaria 

privilegiando os produtos apresentados no lado direito, o sabonete e o desodorante-hidratante, 

de modo que a atenção do enunciatário se voltasse preponderantemente para eles. Entretanto, 

se observarmos atentamente a diagramação do anúncio, veremos que a disposição das figuras 

dos produtos escolhidos no lado direito e esquerdo reproduz a ordem lógica, o script ou 

―roteiro cognitivo‖ da higiene pessoal, em que primeiro se usa o sabonete (banho), em 

seguida, o hidratante-desodorante (cuidado com a pele pós-banho), e, por fim, o spray 

corporal refrescante (perfumação pós-banho). Diante disso, podemos supor que essa 

organização espacial de elementos do plano da expressão cria uma isotopia discursiva que 

reflete um modo de colocação em discurso dos conteúdos escolhidos pelo enunciador para 

exercer seu fazer persuasivo sobre o enunciatário.  

                                                 
6  Essa estratégia de diagramação de jornais e revistas é amplamente estudada e utilizada na área de 
comunicação, mídia e publicidade, para, dentre outras coisas, medir e gerenciar o nível de atenção de leitores e 
consumidores sobre notícias, produtos e serviços divulgados na mídia impressa. (cf. HURLBURT, 2002 e 
SILVA, 1985). 
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Dessa forma, a interação entre enunciador e enunciatário, via texto sincrético, deixa de 

ser simplesmente uma interação programada, um conjunto de comportamentos previsíveis e 

estereotipados, e passa a ser vista também como um regime de interação fundado na 

manipulação. Nesse regime, a persuasão ocorre não só pelo recurso à previsibilidade e à 

regularidade, mas também por estratégia. A finalidade agora é convencer o enunciatário da 

verdade do discurso enunciado para fazê-lo agir, mediante o princípio semiótico de 

intencionalidade instalado no discurso enunciado, como propõe Landowski. Por conseguinte, 

a organização diagramática dos elementos do plano da expressão do anúncio consiste não 

somente em uma sequência de apresentação de produtos e informações, mas em uma 

estratégia de persuasão do enunciador para fazer que o enunciatário acompanhe o processo de 

realizar a higiene pessoal em todas as suas fases, incoativa (início), cursiva (meio) e 

terminativa (fim). Ora, como podemos observar, trata-se de uma aspectualização que, nesse 

caso, valoriza a duratividade do processo, criando efeitos de sentido de integração e 

continuidade, que, em última instância, podem levar o enunciatário-consumidor a comprar 

não somente um, mas os três produtos de higiene pessoal.  

Esses efeitos de sentido são criados, na dimensão plástica do plano da expressão, tanto 

pela imagem de um líquido que se espraia desde o lado direito até o lado esquerdo da peça 

publicitária, quanto pela dimensão cromática do anúncio, pois as cores dos produtos não são 

excludentes, mas sim graduais, compondo um matiz de tonalidades da mesma cor (rosa) que 

se distribui por todas as imagens dos produtos. No plano da linguagem verbal, os enunciados 

―prolongando a sensação gostosa do banho‖ e ―Hidratação nutritiva por até 24horas‖ reforçam 

esses efeitos de sentido, pois ilustram bem a valorização da duratividade, ao serem 

mencionadas somente as fases incoativa (―banho‖) e cursiva (expressão gerundiva 

―prolongando‖), deixando omissa a fase terminativa do processo. 

Ainda na dimensão plástica do plano da expressão, convém mencionar a diferença de 

enquadramento e mudança de cor na apresentação das informações verbais dos produtos: 

enquanto as informações qualitativas (características subjetivas dos produtos) são 

apresentadas sobre um fundo de cor cinza e enquadradas por retângulos (retas) e círculos 

(curvas), as informações quantitativas (descrição, referências e preços dos produtos) são 

apresentadas sem enquadramento ou enquadradas em um fundo de cor vermelha. Essa 

oposição de cores e enquadramentos é significante na medida em que aponta para outra 

estratégia do enunciador para captar a atenção do enunciatário, ao destacar uma informação 

pela escolha de uma determinada cor ou tipo de enquadramento e ao criar regularidades 
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plásticas que diferenciam o tipo de informação. Isso ocorre, por exemplo, nos dois textos que 

acompanham a imagem do spray corporal, no lado esquerdo do anúncio: se, no quadro cinza, 

o enunciador valoriza a dimensão sensível do discurso pela linguagem verbal, ao reforçar o 

apelo sensorial, sinestésico do produto (―O spray corporal é ideal para ser usado em 

abundância no corpo inteiro, proporcionando uma sensação de frescor e prolongando a 

sensação gostosa do banho‖), no quadro vermelho, por sua vez, a cor e o tipo de 

enquadramento, juntamente à linguagem verbal, ganham destaque, estabelecendo uma tensão 

entre as dimensões inteligível e sensível do discurso.  

Dessa maneira, o destaque visual dado pela vivacidade da cor vermelha reforça a 

manipulação pela dimensão sensível do texto, assim como a aba dobrada no canto do quadro, 

que cria uma sinestesia – de cunho veridictório – entre os canais sensoriais tátil e visual e 

transforma o quadro numa espécie de nota (cujo efeito de sentido é poder ser destacável) para 

chamar a atenção do enunciatário para os descontos e as promoções; já a manipulação pela 

dimensão inteligível do discurso, ainda no quadro vermelho, ocorre pela linguagem verbal, 

devido à forma verbal ―Economize‖, no imperativo, que ganha nuance de subjetividade.  Do 

ponto de vista semiótico, o verbo no imperativo consiste em uma debreagem enunciativa, que 

instaura a presença da enunciação no enunciado, criando o efeito de apelo e de interlocução 

com o enunciatário, ao mesmo tempo em que estabelece uma tentativa de manipulação por 

tentação (se você comprar, economiza dinheiro). No enquadramento do lado direito, também 

aparece um outro quadro vermelho sinalizando uma promoção pela qual há possibilidade de 

recebimento de ―brinde‖. Percebe-se que o enunciador utiliza todos os pontos ―mortos‖ da 

página para melhor manipular o enunciatário. Além disso, nota-se que há uma montagem 

transversal das informações na página: a esquerda baixa está ligada à direita alta pelos 

quadros vermelhos, até o do GANHE. A imagem do lado direito parece mais pesada devido 

aos efeitos de figuratividade, inclusive a um simulacro de mancha presente nessa segunda 

página do anúncio. 

As estratégias de persuasão, de caráter mais sensível, convocam para o texto sincrético 

mais um regime de sentido, o ajustamento. A interação por ajustamento, como já vimos, 

requer estratégias diferenciadas de persuasão/argumentação, fundadas, em última instância, 

numa lógica de ―união‖ entre sujeitos ou entre sujeitos e objetos, cujo foco não é mais 

somente fazer o outro (dever, querer, poder) fazer, mas, sobretudo, fazer o outro sentir. Ou 

seja, trata-se de uma persuasão sensível, que coloca em cena, de um lado, uma competência 

estésica por parte dos participantes para sentir e, do outro, uma consistência estésica dos 
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objetos, que possibilita uma comunicação não mais cognitiva, mas, sim, de ordem afetiva e 

sensorial.  

Na peça publicitária em questão, a presença de uma aba transparente e destacável, 

localizada na parte superior esquerda do anúncio, contendo o enunciado ―Levante a aba e 

conheça a fragrância de frutas vermelhas de Natura Todo Dia‖, pode ser considerada uma 

estratégia de persuasão sensível que coloca o enunciatário sob o regime de ajustamento. 

Analisemo-la. 

O texto verbal da aba começa com os verbos imperativos ―levante‖ e ―conheça‖. 

Ambos, por estarem debreados enunciativamente, criam o efeito de sentido de interlocução, 

de aproximação, entre enunciador e enunciatário. Vale observar, contudo, que enquanto a 

forma verbal ―levante‖ solicita uma ação pragmática do enunciatário, um fazer (levantar a 

aba), a forma verbal ―conheça‖ requer outro tipo de resposta, de natureza cognitiva, da ordem 

do saber. Vale notar que, na própria sintaxe, a conjunção ―e‖, excede seu valor de adição e 

adquire valor consecutivo (de efeito ou de resultado). Ou seja, não se trata apenas de um 

comando ou de um pedido, mas de uma estratégia argumentativa que lança o enunciatário 

numa manipulação por sedução, cuja modalidade de base é o querer (querer cheirar). Em 

decorrência disso, a força persuasiva da sequência de verbos repousa, em termos modais, em 

um ―saber fazer querer‖ do enunciador e um possível ―querer saber fazer‖ por parte do 

enunciatário. 

 Outro aspecto que merece destaque é o papel argumentativo do complemento do 

verbo conhecer (―fragrância de frutas vermelhas‖) e do sintagma preposicionado que o segue 

(―da Natura Todo Dia‖). Supomos que o verbo logicamente previsível, esperado no 

enunciado, seria o verbo sentir ou cheirar e não o verbo conhecer, já que para conhecer uma 

fragrância é preciso cheirá-la, senti-la primeiro. Ora, a escolha do verbo conhecer não é 

fortuita, pois indica que o cheiro da fragrância já não é mais pura percepção olfativa, pois o 

aroma está organizado de acordo com o universo de valores do sintagma preposicionado 

―Natura Todo Dia‖ (não se trata de um aroma de frutas vermelhas qualquer, mas o da Natura). 

Por isso, ao levantar a aba para sentir o cheiro da fragrância, a presença do verbo conhecer já 

organiza semioticamente, pela ordem do saber, a sensorialidade olfativa, a percepção do 

enunciatário.  Ainda temos o sintagma nominal preposicionado ―fragrância de frutas 

vermelhas‖, que cria um simulacro sinestésico composto por três ordens sensoriais, o olfato 

(fragrância), o paladar (frutas) e a visão (vermelhas), cuja mistura intensifica a manipulação 
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pela dimensão sensível do discurso. Como se vê, trata-se de uma estratégia de persuasão que 

opera com os conteúdos sensíveis das duas linguagens, a verbal e a não verbal.   

A persuasão pelo fazer sentir, entretanto, não para por aí. O comando para levantar a 

aba e conhecer o aroma de frutas vermelhas exige do enunciatário a interação sensorial com a 

matéria física do texto, isto é, é preciso tocar e cheirar a página, que nada mais é do que um 

simulacro da fragrância do produto, o que aponta para a estratégia do enunciador de ter 

enunciatário como parceiro na comunicação sensível devido à possibilidade de interação 

dialogal, participativa via compartilhamento da descoberta do fazer sentido.  Vê-se que a 

estratégia de persuasão não se resume a um fazer o outro fazer, pois se trata, agora, de uma 

comunicação por ―contágio‖, cujo objetivo é também fazer o outro ―ajustar-se‖ para sentir; 

mas que, para se concretizar e se reduzir os riscos de fracasso do programa, é preciso que 

destinatário aceite o contrato proposto por destinador. 
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6.1.5 A persuasão (inteligível e sensível) como efeito de identidade na interação entre os 

regimes de sentido 

 

Fonte: Catálogo Natura. Ciclo 04, 2014, contracapa.  
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Se tomarmos como ponto de partida o anúncio de um perfume chamado Essencial e o 

termo ―essencial‖ em ―Toda conquista é importante, mas só o essencial fica na memória‖, 

vemos uma dupla leitura isotópica figurativa e temática do termo ―essencial‖, que está 

substantivado no texto verbal, podendo representar, assim, tanto o próprio perfume anunciado 

quanto as qualidades de ser essencial, além de caracterizar um limiar entre cognição e 

sensibilidade.   

Nessa mesma linha de pensamento, se considerarmos a primeira possibilidade de 

leitura isotópica, o enunciado verbal em questão legitima a essencialidade do produto 

Essencial em ―mas só o essencial fica na memória‖, em detrimento da essencialidade da 

própria conquista, por restringir o campo do que seja, de fato, essencial devido à conjunção 

adversativa que exprime ressalva. Assim, ―5. a coisa principal‖ (HOUAISS, 2008, p. 314) é a 

substância do perfume, capaz de deixar marcas no intelecto. Indo além, o enunciado 

apresentado logo depois ―Essencial é ser você‖ coloca em justaposição, caso façamos a leitura 

na isotopia do perfume, o perfume e o ―ser você‖ no sentido de ser importante, simples e 

único, ou melhor, de mostrar uma identidade.  Desse modo, o produto em questão é predicado 

por qualidades humanas, gerando efeito de personificação, de identificação entre perfume e 

enunciatário.  

A manipulação está exatamente aí: o enunciado ―É ser você‖ estabelece interlocução 

com enunciatário, manipulando-o. A conquista da identidade pelo ―ser você‖, pelo perfume, 

aponta também para o lema da marca Natura ―Bem estar bem‖, que denuncia a 

intencionalidade geral por parte do enunciador – Essencial é sentir-se bem, de modo 

semelhante a como se sente o actante do enunciado. Diante do exposto, vê-se que, do ponto de 

vista narrativo, é apresentada a possibilidade de mudança de estados – passagem para uma 

situação mais eufórica (leia-se a de conquistador) e recompensatória – após o uso do perfume 

em questão (objeto de valor) capaz de formar identidade relacionada à conquista. Essa 

isotopia de conquistador é construída por meio da simbologia do cabelo grisalho, capaz de 

gerar um contágio reativo, e da elegância do modelo, que, na peça publicitária, está 

conquistando alguém (o outro) pelo olhar, o que o faz corresponder a uma das variáveis de 

actantes do triângulo da emoção compartilhada, a qual sinaliza a relação entre um sujeito 

comovido associado a um parceiro comovente, sobretudo devido à apresentação de um 

modelo, ideia que revela a semiose da publicidade a partir do momento em que instaura uma 
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figura elegância dado o traje da figura masculina capaz de seduzir o destinatário fazendo-o 

reconhecê-la como uma autoridade-modelo de consumidor. 

No plano da expressão plástica, os textos verbais se apresentam no mesmo 

alinhamento eidético que o do rosto do actante do enunciado, o que já convoca a atenção do 

enunciatário à isotopia da conquista. Já o produto recebe realce veridictório por categorias 

cromáticas e topológicas na medida em que se destaca pela cor dessemelhante às que são 

apresentadas no anúncio e por sua posição na parte inferior da página. Pode-se perceber que o 

simulacro do perfume, pelo contraste cromático, estabelece um ponto de luz como porta de 

entrada enquanto sujeito. Por esse raciocínio, conclui-se que a cor também perfuma, na 

medida em que, pelo cromático, é possível sentir o perfume na imagem e, por meio dele, ser 

convocado ―a sentir o seu fazer‖ (SENA, 2015, p. 201).  ―Pela disposição espacial, apreende-

se que é ele quem olha o consumidor, convocando-o para a imagem‖ (SENA, 2015, p. 200). O 

perfume é colocado como o ―outro‖ para se fazer sentir (quando olha diretamente para o 

enunciatário) , levando à noção do contágio entre os sujeitos humanos e as próprias coisas, 

afinal, segundo Landowski (2005), o contágio pode ocorrer entre atores humanos e coisas. 

Nessa dimensão plástica, especificamente na topologia do anúncio, percebe-se que o 

frasco do perfume está em primeiro plano – canto inferior esquerdo – em detrimento da figura 

masculina, que está em segundo plano. Podemos dizer, assim, que a autoria do fazer da 

sedução é realizada pelo frasco do perfume, cuja iluminação é ainda mais forte. A relação 

entre esses dois actantes pode ser notada também pela dimensão eidética, devido à 

verticalidade no frasco, no corpo da figura masculina e no lacre, que aparece entre os dois. 

 A intencionalidade também é percebida por meio da sobreposição de figuras 

(perfume, actante e lacre) que produzem um efeito de continuidade e reforçam a ideia de 

integração e identificação efetuada pelo texto verbal. A junção entre essas figuras, tendo o 

lacre como mediador, caracteriza um fazer programado devido à relação englobante / 

englobado no plano da expressão, ou, de outro modo, à aproximação espacial, uma vez que o 

lacre abrange tanto o perfume quanto o actante do enunciado, sobretudo pelo cromatismo 

continuado do plano de fundo da peça publicitária, que revela um possível objetivo do 

enunciador Natura de querer, de fato, fundir as propriedades do perfume com aquelas que 

adjetivam ser essencial (o sentir-se bem). Esse modo de ver é programado, estratégico e 

intencional na medida em que busca conduzir enunciatário na leitura do sentido, ou melhor, 
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na medida em que busca convocá-lo ao sentir. Ora, o grande estratagema é levar à união por 

meio da junção. 

Apesar disso, no domínio do enunciado há objetividade pelo efeito debreante 

decorrente da falta de direcionamento do olhar do actante ao enunciatário e da ausência de 

texto verbal no lacre, que caracteriza uma persuasão não ancorada na inteligibilidade 

convocando ao domínio do sentir. Podemos dizer, com isso, que o lacre também é essencial, 

―básico, fundamental‖ (HOUAISS, 2008, p. 314), ou seja, que é independente de linguagem 

verbal para persuadir, podendo aparecer em sua originalidade, o que coloca em questão no 

programa a noção de risco, de tom acidental, na medida em que a ausência de texto verbal na 

aba conduz a certas incertezas e, consequentemente, a uma análise de ordem hipotética devido 

ao acentuado coeficiente de risco que o enunciador empreendeu em suas ações de construção 

do sentido, o que faz que a questão da persuasão sensível implique no exame das 

possibilidades de percurso da comunicação.  

Uma das hipóteses reside na possibilidade de o enunciatário não ser cliente da marca 

Natura, não conhecer a peculiaridade de suas estratégias enunciativas e não se atentar para a 

presença do lacre. Por outro lado, ele pode ter curiosidade de levantar a aba, o que 

caracterizaria um acidente feliz, pautado na sorte e não no fracasso. Com base nisso, percebe-

se que essa estratégia enunciativa apresenta risco ao programa por não constituir uma 

probabilidade matemática calculável, como ocorre com o regime de programação, e por 

projetar uma possibilidade de leitura imprevista, caracterizando o princípio geral da 

aleatoriedade, indicativo do regime do acidente. Nesse caso, a probabilidade de risco é 

também maior por conta da ausência de vínculo afetivo entre consultor da marca e 

consumidor, o que prejudica a aceitação de determinados universos de valores. 

Por outro lado, a segunda hipótese reside na possibilidade de o comportamento do 

enunciatário já estar programado por se tratar de um cliente da marca Natura, que pode já 

estar programado para cheirar, para pôr em cena um ajustamento pelo fazer sentir mediante a 

percepção de um lacre no enunciado.  Desta feita, o sensível – por ajustamento – pode surgir 

em termos de programação. A relação agora é entre enunciatário e texto, sem a mediação 

(explícita) do enunciador, o que pode tornar o texto algo (objeto) a ser sentido e não algo 

(objeto) a ser comunicado. Por esse viés, aqui pode ser notada uma exacerbação da persuasão 

sensível porque não há uma orientação de leitura pelo enunciador, que, ao lançar uma 

suspensão, apresenta o sentir ainda no campo da possibilidade, por meio de pergunta por parte 
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de um enunciatário já cliente – ―Que cheiro é esse?‖ e de um cliente novo – ―Qual é o 

conteúdo desse lacre?‖.  

Percebe-se a criação de um simulacro do acontecimento, fenômeno que surge como 

um acidente no entremeio da rotina, do já esperado; neste caso, trata-se da expectativa da 

convocação incisiva, pela racionalidade, do enunciatário por meio do lacre. Assim, a ausência 

nele de texto verbal lança um sobrevir que surpreende o sujeito (já cliente ou não) fazendo-o 

lidar com elevados índices de intensidade. Nessa perspectiva, cria-se, em termos tensivos, 

uma abertura para o sensível. Parece-nos que o enunciador almeja que o enunciatário sinta 

livremente o cheiro do produto e que atribua o seu próprio valor a ele, sem a necessidade de 

sanções positivas prévias acerca do perfume anunciado, visto que se espera – pelo 

mapeamento estabelecido pelo enunciador Natura – que enunciatário já esteja infiltrado no 

sistema de valores da marca em questão e que já possa conceber certos estratagemas como 

rotina, não é à toa que, por esse raciocínio, o enunciador omite a estratégia contínua de 

apresentação de valores, promoções e descontos, sobretudo pelo fato de essa peça publicitária 

aparecer na contracapa, momento de leitura em que, possivelmente, o enunciatário (já cliente) 

já está programado para o sentir, dando sequência à ordem fazer fazer - fazer sentir e gerando 

um risco mínimo de fracasso do programa. Caso a leitura comece pelo final do catálogo, o 

enunciatário (já cliente) pode fazer o questionamento supradito – ―Qual é o conteúdo desse 

lacre?‖, conduzindo a uma relação forte de causa/efeito, devido a determinadas associações de 

causalidades previsíveis, habituais, que convocam ao sentir. Por outro lado, o enunciatário 

não cliente poderá ou não fazê-lo, causando fracasso ou sucesso do programa. 

Conforme a hipótese de um enunciatário já cliente, é possível notar que houve, por 

parte do enunciador, um cálculo, ou seja, uma prudência na organização discursiva, que insere 

o enunciatário em uma interação também fundada em intencionalidade, de caráter 

manipulatório, pela impressão de que enunciador já conheça enunciatário a ponto de montar 

as opções de interação, conduzindo-o na busca do sentido. Desse modo, o hábito parece ser, 

neste caso, a mescla dos princípios regentes da manipulação e do ajustamento – uma espécie 

de manipulação habitual –, haja vista o enunciatário ser programado, de modo contínuo, para 

sentir, o que insere a estratégia enunciativa na lógica implicativa do se - então a partir do 

momento em que há lógica por pressuposição em decorrência de um sentido já codificado. De 

outra forma, caso ocorra o sucesso de um contraprograma, da ordem do inesperado, a lógica 

será de natureza concessiva. 
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Nesse contexto, a grande estratégia do enunciador foi mesclar princípios de distintos 

regimes de sentido, pois enquanto o princípio regedor da manipulação é a intencionalidade 

que conduz as negociações e os contratos entre os sujeitos pelo uso de táticas com fins de 

convencimento, na interação por ajustamento a condução é do princípio da sensibilidade. Indo 

além, enquanto na manipulação as relações são de conjunção ou disjunção entre sujeitos ou 

entre sujeitos e objetos de valor, no ajustamento ―não se processa uma troca do tipo 

econômica, mas uma gratuidade do encontro‖ (OLIVEIRA, 2013, p.237), ou seja, a ação 

sensível se realiza sem a mediação de um objeto de valor, pois ―um sentir partilhado faz 

descobrir compartilhadamente o sentido‖ (ibidem). Assim sendo, nota-se que na peça em 

análise o sentir é manipulado por apontar o perfume como um objeto de valor devido às 

estratégias de ordem inteligível.  Nesse caso, enunciatário, junto ao enunciador, é capaz de 

apreender e processar o sentido que sente, ajustando-se a ele.  

 Aqui, a persuasão sensível permeia todos os regimes de sentido, desde o que garante 

um risco mínimo – programação – até o que admite risco máximo – acidente –, perpassando 

por estratégias que também envolvem manipulação e ajustamento reativo. Assim, conforme as 

hipóteses levantadas, o contágio pode se instaurar em um regime de segurança ―perfeita‖, sem 

acidentes, nem desvios de qualquer tipo, e, de outro modo, em um regime que põe em risco 

um processo de programação e manipulação mediante tensões entre as dimensões do saber e 

do sentir. 

Podemos, nesta altura, sintetizar nossas análises conforme o quadro a seguir que 

apresenta os regimes de interação (bem como o grau de risco envolvido), as estratégias 

enunciativas predominantes, os formantes da dimensão plástica do plano da expressão e os 

efeitos de sentido resultantes da enunciação global, de modo a apontar como determinados 

estratagemas contribuem com a persuasão sensível e que efeitos de sentido são gerados. 
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Quadro 3 - Regimes e persuasão como saber e como sensibilidade  
 
 

 REGIMES 
DE SENTIDO 

ESTRATÉGIAS 
ENUNCIATIVAS 

PREDOMINANTES 

FORMANTES DA DIMENSÃO 
PLÁSTICA DO PLANO DA 

EXPRESSÃO 

EFEITOS DE SENTIDO RESULTANTES DA 
ENUNCIAÇÃO GLOBAL 

PEÇA 1 
(AVON- 
RENEW) 

 
- Programação (+) 
- Manipulação (+) 

- Ajustamento  

- Debreagem enunciativa 
- Isotopia da jovialidade 

- Veridicção 
 

 
- Categoria topológica (+) 
- Categoria cromática (+) 
- Categoria matérica (+) 

 

- Aproximação entre enunciador e enunciatário (verbal e não 
verbal) 

- Organização de um modo de ver  
- Aspectualização 

- Concessão 
- Parecer verdadeiro 
- Sedução e tentação 

PEÇA 2 
(NATURA –
PÓ, BLUSH, 

BASE) 

 
- Programação (+) 
- Manipulação (+) 

- Ajustamento  

- Debreagem enunciva 
- Figuratividade 

- Veridicção 

- Categoria cromática (+) 
- Categoria matérica (+) 
- Categoria eidética (+) 

- Categoria topológica (-) 

- Distanciamento entre enunciador e enunciatário (pelo verbal) 
- Aproximação entre enunciador e enunciatário (pela dimensão 
plástica do plano da expressão – olhar das figuras inanimadas) 

- Objetividade 
- Parecer verdadeiro 

- Sinestesia 
- Organização de um modo de ver  

PEÇA 3 
(NATURA) 

 
-Programação (+) 
-Manipulação (+) 

- Ajustamento (+) 
 

- Debreagem enunciativa 
- Embreagem actancial 

- Dupla isotopia do termo 
biografia 

- Isotopia da feminilidade 
- Veridicção 

- Categoria eidética (–) 
- Categoria topológica (+) 
- Categoria cromática (+) 

- Efeito de identificação e assimilação (junção) 
- Aproximação entre enunciador e enunciatário (verbal e não 

verbal) 
- Relação englobante/englobado 

- Parecer verdadeiro  
- Fazer sentir (união) 

PEÇA 4 
(NATURA) 

 
- Programação (+) 
- Manipulação (+) 
- Ajustamento (+) 

 

- Debreagem enunciativa 
- Isotopia de ―roteiro 

cognitivo‖ 
- Veridicção 

- Categoria topológica (+) 
- Categoria eidética (+) 

- Categoria cromática (+) 
- Categoria matérica (+) 

- Efeitos de sentido de integração e continuidade 
- Aproximação entre enunciador e enunciatário (verbal e não 

verbal) 
- Organização de um modo de ver 

-Aspectualização 
- Sinestesia 

- Parecer verdadeiro 
- Fazer sentir (união) 
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PEÇA 5 
(NATURA) 

- Programação 
- Manipulação (+) 

      - Acidente (+) 
    - Ajustamento (+) 

 

- Debreagem enunciativa  
- Dupla isotopia do termo 

essencial 
- Veridicção 

- Categoria eidética (-) 
- Categoria cromática (+) 
- Categoria topológica (+) 

- Interlocução entre enunciador e enunciatário (verbal e não 
verbal) 

-Relação englobante/ englobado (junção) 
- Efeito de sentido de integração e identificação 

- Identidade Natura (hábito) 
- Parecer verdadeiro 
- Fazer sentir (união) 
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6.2 Alguns apontamentos acerca das publicidades analisadas 

 

Percebe-se, por meio do quadro explicativo, que todas as peças apresentaram um certo 

nível de programação, sobretudo as quatro primeiras, que muito persuadem pelo domínio do 

saber  tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal e que admitem um baixo 

índice de riscos ao programa. No caso da terceira e da quarta, as estratégias da ordem da 

programação também se dão pelo fazer sentir, além de mostrarem mecanismos que conduzem 

enunciatário à construção do sentido proposto pelo enunciador. É válido pontuar que o maior 

índice de programação se percebe na segunda peça, que apresenta debreagem enunciva e 

muita regularidade causal por meio da apresentação de valores, de cores e matéria dos 

produtos, o que gera um efeito de sentido de distanciamento entre enunciador e enunciatário, 

apesar do apelo sensorial pela figuratividade e da convocação do consumidor pelo ―olhar‖ dos 

produtos, também actantes do enunciado. Todas as outras peças (1, 3, 4 e 5) mostram 

enunciador e enunciatário como sujeitos intercomunicantes capazes de ―assinar‖ um 

determinado contrato de fidúcia.  

Enquanto a terceira peça apresenta uma nuança maior de programação pelo efeito 

englobante/englobado no plano da expressão plástica, a quinta, apesar de gerar esse mesmo 

efeito de junção e de assimilação, exibe um baixo índice de programação decorrente da 

grande probabilidade de riscos, caso consideremos a possibilidade de um enunciatário não 

cliente da marca. 

 De modo associado ao regime de programação, todas as peças apresentam estratégias 

de manipulação, de motivação consensual, por meio de debreagens enunciativas (que tornam 

as peças 1, 3, 4 e 5 mais dialógicas pela linguagem verbal), de direcionamento de olhar por 

parte de figura humana no enunciado (que torna as peças 1 e 3 mais dialógicas pela 

interlocução entre enunciador e enunciatário), de direcionamento de ―olhar‖ por parte de 

figuras inanimadas do enunciado (que caracteriza a persuasão pela dimensão plástica do plano 

da expressão em todas as peças analisadas), de organização do modo de ver por categorias 

topológicas (sobretudo na 1, na 3 e na 4), de sinestesia (na 2 e na 4), de veridicção (todas), 

entre outras. As estratégias de manipulação da ordem do inteligível, via isotopias figurativas e 

temáticas, principalmente na 1, na 2 e na 5, conduzem a outras estratégias de ordem sensorial, 
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desde simulacros matéricos (em sua maioria) até o fazer sentir propriamente dito (na última), 

os quais são capazes de fazer crer verdadeiro, fazer fazer e fazer sentir. 

Entretanto, é preciso notar que o apelo ao fazer sentir é mais notório nas peças que 

apresentam o lacre com simulacro de aromas dos produtos, por meio do qual é possível o 

estabelecimento de um contágio, sobretudo na 3ª e na 4ª peças nas quais a possibilidade de 

risco é menor em relação ao que acontece na última, apesar de esta gerar uma abertura ainda 

maior para o sensível devido à ausência de texto no lacre.  Queremos dizer com isso que a 

estratégia que mais ―contagia‖, fazendo que os participantes da enunciação se unam em prol 

de um compartilhamento de sentidos, ocorre por meio do lacre. Apesar de essas três últimas 

peças apresentarem uma nuance de persuasão sensível mais forte, é admissível falar em 

lógicas fundadas em regularidade e em intencionalidade. 

Diante do exposto, vê-se que a adesão do enunciatário na primeira peça ocorre mais 

pela dimensão inteligível que pela sensível, o que evidencia presença mais influente dos 

regimes de programação e manipulação. Já na segunda, na terceira e na quarta, há equilíbrio 

entre o saber e o sentir, que, juntos, contribuem com o fazer persuasivo pelo viés dos regimes 

de programação, manipulação e ajustamento. No quinto e último anúncio, por sua vez, a 

estratégia de menor risco – programação – insere-se no domínio da inteligibilidade, enquanto 

as de maior risco – ajustamento e acidente – no domínio da sensibilidade, devido à ausência 

de texto no lacre, o que pode sinalizar alto índice de regularidade de planejamento por parte 

do enunciador Natura assim como de fracasso do programa. 

 Em resumo, a persuasão pelo fazer sentir aparece no corpus em modos diferentes.  

Nesse sentido, foi possível notar que o sincretismo de linguagens produz persuasão por fazer 

sentir em função, principalmente, dos regimes de programação, manipulação e ajustamento, 

pois são os que menos põem seus programas em risco. Desse modo, a persuasão sensível 

resulta dos regimes em funcionamento dinâmico no texto sincrético e, em termos de síntese, 

caracteriza-se por uma sensibilidade perceptiva estratégica que pode surgir de modos 

assimétricos no texto sem que haja total equivalência entre o uso de determinada estratégia e o 

reconhecimento de um determinado regime, ou vice-versa, por exemplo. Daí a percepção de 

um sentir manipulado no nosso corpus em razão de encadeamentos diversos entre regimes de 

interação e mecanismos persuasivos sensíveis e inteligíveis, afinal são os tipos de interação 

que ―constroem os tipos de fazer cognitivo sensível e inteligível cujo palco de encenação é 

discurso‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 236). 

126 



3 
 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mensagem publicitária, longe de se limitar a estabelecer, de maneira 

transitiva, um repertório de imagens que valorizam “produtos”, deve, ao 
mesmo tempo, constituir a identidade de seu público, o que fará oferecendo 

ao leitor – de maneira reflexiva, desta vez – a suposta imagem de seu 

próprio “desejo”. Assim encarado, o discurso publicitário preenche 
verdadeiramente uma função informativa. Não que ele tenha 

necessariamente por efeito nos informar de maneira objetiva sobre as 

coisas, mas no sentido de que ele informa nosso desejo, dá-lhe forma 

(LANDOWSKI, 1992, p. 105). 
 

 

Geralmente estudos (nas áreas de Semiótica, Comunicação, Publicidade) que tratam 

do discurso publicitário apresentam uma abordagem analítica que tende a destacar ou a 

priorizar os mecanismos ou as estratégias de manipulação produzidos pela dimensão 

inteligível do discurso, porém essa abordagem não é suficiente para dar conta da 

complexidade de fenômenos concernentes aos modos de interação   dos interactantes 

envolvidos nesse tipo de comunicação, afinal nem tudo no discurso da mídia publicitária pode 

ser explicado pelos mecanismos intelectivos e argumentativos. 

Pelos textos que foram aqui analisados, vimos que a articulação de linguagens nos 

anúncios produz efeitos de sentido, tanto de ordem intelectiva quanto de ordem sensorial, 

modulados estrategicamente por uma enunciação global. Desse modo, para ―fisgar‖ o 

consumidor, o enunciador dos textos publicitários da indústria da beleza manipula as 

linguagens, numa tentativa de produzir para o enunciatário a ―ilusão real‖, a experiência 

íntima com o texto, com o propósito de convencê-lo a comprar suas ideias, seus produtos e 

seus serviços.  

Em nosso corpus, todos os anúncios apresentam estratégias pautadas em comando, de 

cunho programático, e, ao mesmo tempo, revelam construções de interações marcadamente 

sensoriais, em que predominam a visão, o olfato e o tato em prol de um fazer fazer e de um 

fazer sentir. Assim, Landowski e sua (nossa) Sociossemiótica apresenta uma contribuição 

teórica de largo alcance, já que o referido modelo mostra-se eficaz para descrever a dinâmica 

entre os regimes em textos sincréticos, dinâmica esta que sinaliza a possibilidade de se fazer 

estratégia – persuasão – via sensível – por ajustamento, o que revela a probabilidade de 

conexão entre manipulação e ajustamento, visto que este não sai de cena durante um 

determinado fazer persuasivo, notadamente intencional. Queremos dizer com isso que, em 

prol de uma persuasão por fazer sentir em termos de enunciação global, é possível a 

comunhão de unidirecionalidade e bilateralidade como modos de interação entre enunciador e 
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enunciatário, o que revela a possibilidade de modos de enunciação distintos – e conjuntos –, 

como prudência e aventura. 

Essa possibilidade de reciprocidade entre regimes que estejam no polo da prudência e 

da aventura revela que o sensível, a nosso ver, já é texto – enunciado, simulacro – e, quando 

bem ‗enunciado‘, acentua o parecer verdadeiro pela sensorialidade. O sensível invade todo o 

processo, de modo elevado ou não, contribuindo que o enunciatário se deixe ―impregnar pelas 

qualidades sensíveis inerentes às coisas‖ (LANDOWSKI, 2009, p.77) e se deixe levar pelos 

efeitos de sentido de fantasia, de sentido sentido, a depender da nuance de persuasão sensível 

de cada peça em decorrência do apelo ao sentir pela dimensão plástica do plano da expressão. 

Em nosso corpus, a principal estratégia é delineada pelo enunciador por meio de uma 

tentativa de fazer sentir, pela sensorialidade apresentada nas peças analisadas, afinal a 

―programação visual constrói uma identidade pela reiteração de procedimentos‖ (GOMES, 

2013, p. 504), mas essa programação visual é só mais um elemento, já que a estratégia é 

complexa e depende também das relações de compra e venda entre consultor e consumidor.  

A plasticidade amola o apelo à sensorialidade, à experiência do ―sentido sentido‖. As 

qualidades cromáticas, os arranjos eidéticos e topológicos, bem como os matéricos constituem 

propriedades vivas que produzem uma impressão no enunciatário de grande relevância, que se 

assemelha a uma ―Espécie de sintonia sensível‖ (GOMES, 2013, p. 506). Tais propriedades 

plásticas são altamente portadoras de sentido, e os contrastes da plasticidade vistos no corpus, 

por exemplo, sinalizam a copresença de dois contrários carregados de sentido, exacerbando a 

ideia de que a ―a imagem, mais do que fazer ver, faz vivenciar e ser: torna o enunciatário 

mobilizado, envolvido‖ (GOMES, 2013, pp.507), sensibilidade que possibilita uma apreensão 

mais totalizadora de sentido por meio de uma persuasão sensível, que se conjuga à persuasão 

inteligível. Esse acento da persuasão sensível pela dimensão plástica do plano da expressão é 

decorrente de escolhas enunciativas que se caracterizam pela relação entre regimes de sentido, 

como a programação de um ―ápice interacional‖ com enunciatário, ou seja, programação de 

um ajustamento com enunciatário pela convocação ao sentir. 

Por essa lógica, diversas estratégias envolveram diferentes regimes cujos fatores 

investigados têm peso por operarem de modo notório na persuasão sensível em textos 

sincréticos. Constatamos – com base em alguns objetivos – que alguns mecanismos de ordem 

narrativa (manipulação por tentação e por sedução em função de uma mudança de estado; 

adiantamento de sanção positiva), de ordem enunciativa (debreagens, embreagens e 
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isotopias), e de ordem plástica (contornos eidéticos, cromáticos, matéricos e topológicos – 

incluindo sensorialidade) permitem situar um anúncio mais dentro dos regimes de 

programação, manipulação e ajustamento. Quanto à ligação entre persuasão inteligível e 

regimes, nota-se mais relação entre inteligibilidade e programação e manipulação, ao passo 

que a persuasão sensível está mais para os regimes de manipulação e de ajustamento, apesar 

de as estratégias serem tomadas em função do todo, do fazer persuasivo conjunto em função 

de um efeito enunciativo global.  

 Com base na análise da publicidade Avon e Natura, observamos alguns modos 

constantes – habituais – de construir os anúncios. Na maioria deles (o primeiro, da Avon, o 

terceiro e o quinto, da Natura), o olhar instigante tem a incumbência de chamar a atenção do 

enunciatário e de projetar o actante do enunciado como um objeto de desejo e/ou como uma 

prova de sanção positiva da ação de produtos ofertados. É por isso que a isotopia da 

jovialidade e da beleza predomina nos anúncios, ainda que, no último, a configuração da 

elegância esteja também presente devido aos trajes da figura masculina representada, um 

modelo que garante um acento de persuasão por conta do recurso à autoridade.  

 Esse é um exemplo do modo como determinados papéis sociais podem aparecer de 

forma eufórica na publicidade a fim de gerar identificação com enunciatário dada a 

visibilidade do sujeito exposto no anúncio que pode garantir boas relações intertextuais, 

conferindo um adequado nível de confiabilidade ao discurso publicitário e garantindo o 

estabelecimento de um contrato de fidúcia. De modo a construir essa isotopia da jovialidade, 

o enunciador Avon e Natura exibem uma esteticidade corpórea bem desenvolvida por meio de 

isotopias temáticas de aparência corporal, o que faz jus a determinados regimes de sentido e 

interação que dizem respeito a modos de ser e de estar de sujeitos no social. Diante disso, 

houve, por vezes, sinalização de identidades corpóreas programadas e de sentido mapeado em 

prol de um fazer sentir. 

 O olhar ―afetuoso‖ aparece como uma estratégia persuasiva por instaurar uma relação 

de proximidade de um ―eu‖ que se direciona a um ―tu‖. É por meio dele que o enunciatário é 

convocado a entrar na cena do anúncio para partilhar valores da marca ali edificados. Como 

pontua Sena (2015), ―A competência modalizadora do querer-ser-visto presentifica-se na 

totalidade desta manifestação sincrética do anúncio‖ (SENA, 2015, p. 216). Nos anúncios 

analisados, percebemos que o foco é dado à face, pois ela recebe valorização em detrimento 

do corpo das figuras femininas e masculinas. Essa valorização da face se acentua pela sedução 
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realizada pelos cabelos soltos das figuras femininas, como se houvesse a demarcação do 

campo em que há o resultado da ação dos produtos no que concerne à redução dos níveis de 

envelhecimento da pele, como ocorre com o anúncio da Avon, e à construção de identidade, 

como ocorre com o anúncio do perfume Biografia, da Natura. Já em relação ao segundo 

anúncio, da maquiagem Natura, e ao quarto, do hidratante, do sabonete e da colônia, também 

da Natura, os produtos são actantes que também nos olham, atuam como sujeitos-simulacro, 

sendo figuras humanas ou não. Eles também representam ―modos de presença de estar no 

mundo a serem sentidos‖ (SENA, 2015, p. 235). 

Da experiência vivida de sentir o perfume enquanto sujeito, ou da experiência com o 
sujeito de papel da publicidade, sentindo o que ele sente, dá-se uma outra relação 
entre os sujeitos. Esta relação é da ordem do ajustamento reativo, no qual o sujeito 
interage com o outro (aqui inanimado), e no seu sentir é que se dá o sentido do texto 
(SENA, 2015, p. 235) 
 
 

 É por essa perspectiva que podemos compreender a ideia de que o simulacro dos 

produtos também nos olha, apesar de não haver interação direta corpo a corpo. Trata-se de 

uma forma unilateral de contágio, segundo Landowski (2005), já que o sujeito contaminado 

percorre as etapas de um programa predefinido pelo outro. Conclui-se, assim, que as 

publicidades de catálogos da indústria da beleza utilizam a dimensão sensível como um 

artifício na construção do sentido. 

 Foi possível observar que a figuratividade desempenha forte papel no fazer 

persuasivo, já que propõe uma transformação dos sujeitos pelo uso dos produtos (Renew, Pó, 

blush, base, hidratante, sabonete, perfume etc). A figuratividade é acentuada pela organização 

visual dos anúncios (jogo de luzes, sombras, cores e contrastes) e também porque os próprios 

produtos representam sujeitos, actantes que nos convocam a entrar na cena descrita por meio 

de variados modos de visibilidade, caracterizados por imperativos de ―ver‖, ―ser visto‖, ―fazer 

ver‖ e do ―fazer-se visível‖, ponto forte da persuasão nas peças publicitárias analisadas na 

medida em que as aparências dos sujeitos e dos produtos são euforizadas de modo a 

convencer melhor o enunciatário.  

No percurso analítico que trilhamos nesta tese, vimos que a persuasão perpassou um 

―fazer ver‖, um ―fazer saber‖, um ―fazer crer‖ com vistas a um ―fazer sentir‖. Os produtos, 

enquanto actantes do enunciado, aparecem em posição de destaque dadas as configurações 

cromáticas, eidéticas, topológicas e matéricas que o colocam como um pleno objeto valor. As 

várias formas de manipulação realizadas – desde a lógica de compra e venda por meio de 
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catálogos – levam à programação, pois determinados estratagemas textuais, por acentuarem o 

vínculo afetivo entre marca e consumidor, tornam-se habituais na vida deste, levando 

fidelidade à sua relação com a empresa. São exatamente essas estratégias persuasivas que 

minimizam o grau de risco na interação, afinal conhecimento é saber, é saber sobre o que se 

sensibiliza.   

 No plano cromático, há predominância das cores verde, preto, vermelho, rosa e bege 

(terra). Nas relações simbólicas, o bege, por exemplo, está ligado à cor de pele, à calmaria, ao 

universo da natureza e, nas relações semissimbólicas, está ligado à qualidade do produto e à 

sua ação: efeito natural da maquiagem na pele. No plano eidético, há predominância da 

verticalidade em detrimento da diagonalidade na apresentação de produtos e figuras femininas 

e masculinas. O curvilíneo só ganha destaque em duas peças (2 e 4) dados os contornos da 

dimensão plástica do plano da expressão ( pó e hidratante). O contraste eidético entre 

arredondado e pontiagudo está bastante nítido na peça 2, que busca detalhar a matéria dos 

produtos de modo simétrico a depender da natureza do item ofertado. No plano topológico, 

por sua vez, a relação englobante/englobado caracteriza as peças 3 e 5, as quais apresentam a 

ideia de junção entre lacre e figuras feminina e masculina. É por meio desse lacre presente em 

peças da marca Natura que o enunciatário é convocado de modo mais incisivo a entrar na 

cena discursiva e a também compor o texto através do apelo ao sentir. 

 São várias as estratégias discursivas que garantem eficácia da persuasão por meio da 

construção de simulacros de presenças sensíveis que objetivam um fazer sentir. No que tange 

aos modos de manipulação apresentados nas análises, envolveram principalmente sedução e 

tentação, já que a intimidação e a provocação poderiam colocar em risco o sucesso dos 

programas, sobretudo se envolver um enunciatário novo, não cliente da marca, ou seja, se 

envolver um tipo de interação de natureza não habitual. 

Cada empresa escolhe certos tipos de manipulação – de divulgação e venda de 

produtos – para fazer que o consumidor se sinta integrante dela. Tratando-se da venda por 

catálogo, devido à proximidade entre consultor e consumidor, há mais facilidade de 

identificação e satisfação das necessidades do cliente, caracterizando uma relação eufórica – 

positiva – e conjuntiva entre os participantes da interação e facilitando a aceitação do contrato 

por parte do destinatário-consumidor. Assim, conclui-se que a manipulação não é efetuada 

somente pela marca, pelo discurso publicitário do catálogo, mas também pela força da relação 
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(sócio)interativa entre consultor e consumidor por meio da qual a marca ganha ainda mais 

visibilidade.  

A visibilidade das marcas estudadas nesta tese é também alcançada pela estratégia de 

persuasão via autossanção positiva – nos domínios da sensibilidade e da integibilidade – pela 

qual a empresa pode se apresentar tanto no papel de enunciadora como se destinadora 

julgadora dos seus próprios produtos. Assim, o caráter veridictório da publicidade é alçado, o 

que revela a complexidade do texto sincrético e publicitário. 

 Segundo o ideal de Landowski, a multidão de imagens está no mundo e faz sentido 

além de sua significação própria, mas também em relação às de todas as outras. Mais 

importante ainda, essa visibilidade significante significa no momento em que com ela 

entramos em relação. Assim é que esse vivido faz sentido em sua ―presença efetiva‖ ao se 

tornar acessível ou, mais ainda, ―experimentado na sua imediaticidade‖ (OLIVEIRA, 2004a, 

p. 16). 

Diante do exposto, nota-se que a publicidade caracteriza-se como uma prática social 

que transita entre o inteligível e o sensível e que exige diferentes competências no momento 

do relação com objetos e atributos por ele oferecidos: sensíveis e inteligíveis. É por conta 

disso que a persuasão pelo fazer sentir foi construída em função dos regimes devido à relação 

entre eles na criação de determinados efeitos de sentido no sincretismo de linguagens. Por 

esse viés, o estudo da persuasão sensível precisa considerar o conceito de enunciação global, 

característico dos textos sincréticos, por constituir um centro de coerência e um parâmetro 

para pensar os mecanismos e os procedimentos da persuasão sensível e do sincretismo de 

linguagens a serviço desta. Assim, dado o efeito enunciativo global, a análise da persuasão 

pelo fazer sentir não pode se basear somente em indicação de regimes, mas sim no exame do 

modo como estratégias das linguagens verbal e não verbal, que envolvem questões de ordem 

narrativa e discursiva, geram efeitos de sentido que denunciam um determinado regime em 

detrimento de outro ou, ainda melhor, que denunciam uma relação entre eles, o que coloca a 

persuasão sensível entre os campos da racionalidade e da sensibilidade, haja vista envolver 

estratégias tanto de saber quanto de sentir já que o enunciatário é lançado em uma prática 

discursiva dinâmica a qual envolve, simultaneamente, diferentes regimes de sentido e 

estratégias de persuasão, não se resumindo, portanto, ao regime de manipulação, uma vez que 

a adesão do enunciatário a um determinado programa proposto pelo enunciador envolve 

também a dimensão plástica dos textos, característica que exige a consideração do regime de 
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ajustamento na interação. Durante o exame da persuasão sensível, é preciso considerar a 

dinâmica dos processamentos do sentido pelos tipos de interação, de ordem sensível e/ou 

inteligível, pois se trata de um ―um ir e vir comunicante entre o perceptível e o cognoscível‖ 

(OLIVEIRA, 2004b). 
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