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Resumo 

Este trabalho é parte da dissertação de mestrado em fase inicial de desenvolvimento, que              
investiga como se constituem os deslocamentos de sentido sobre a crise econômica no             
processo criativo de publicidade, guiada pela análise de discurso francesa como operadora            
teórico-metodológica. Aqui, foram mapeados trabalhos que entrelaçam ou circundam estas          
temáticas em vários repositórios acadêmicos nacionais, ressaltando seus operadores teóricos,          
metodologias e objetos empíricos, principalmente. Apresenta resultados quantitativos e         
qualitativos relacionados à seleção, que evidenciam a preferência acadêmica por análise de            
campanhas e anúncios, bem como a escassez de trabalhos relacionados à crise e publicidade. 
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1.INTRODUÇÃO 

A pesquisa investiga o mundo em que o homem vive e o próprio homem.              
Para esta atividade, o investigador recorre à observação e à reflexão que            
faz sobre os problemas que enfrenta, e à experiência passada e atual dos             
homens na solução destes problemas. (CHIZZOTTI, 2000, p.11) 
 

Nosso tema começa na crise econômica que vivemos no país. Mas não as reviravoltas              

da recessão que imperou o país desde 2015, nem sua ordem política, nem de seus índices,                

como a maior taxa de desemprego desde 2009 , contração da economia , ou marcos, como o               4 5

impeachment, um “novo” presidente, entre outros. Nosso o tema é a crise econômica, mas              

dentro do contexto do processo criativo de publicidade. Durante o recente e atual cenário              

econômico, como já começamos a explorar em outros estudos a publicidade reduziu os             6

1 Trabalho apresentado no GP de Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação,                  
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná. E-mail: renanrizzardo@gmail.com 
3 Orientador do trabalho. Professor no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM UFPR) na linha de 
pesquisa Comunicação, Educação e Formações Socioculturais. E-mail: fabiohansen@yahoo.com 
4“Desemprego tem a maior taxa para agosto desde 2009, diz IBGE” Disponível em 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/desemprego-fica-76-em-agosto-diz-ibge.html, acesso em 15 de mar. de 2017. 
5 “Dólar bate recorde histórico, inflação pode subir e PIB deve encolher mais.” Disponível em 
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/09/dolar-bate-recorde-historico-inflacao-pode-subir-e-pib-deve-encolher.ht
ml,  acesso em 15 de mar. de 2017. 
6 RIZZARDO, Renan. Como a publicidade retrata a crise econômica: deslocamentos de sentido durante períodos de 
recessão. In: PROPESQ PP, VIII, 2016, Pernambuco.  
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http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/desemprego-fica-76-em-agosto-diz-ibge.html
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silenciamentos sobre a crise, se comparada a outros períodos históricos. Ao fazer isso,             

colocou o discurso sobre a crise como parte da narrativa publicitária, de maneira direta como               

nas campanhas do Santander, Volkswagen, entre outros representativos anunciantes         

brasileiros. Mas onde tudo isso começou? Qual a relevância e representatividade do processo             

criativo de publicidade durante o período de crise e como os deslocamentos de sentido sobre               

a crise se dão nele? 

Tendo em vista os exponenciais rumos destes questionamentos, temos como objetivo           

geral da dissertação de mestrado: investigar como se dão os deslocamentos de sentido sobre a               

crise econômica no processo de criação publicitária. Para isso, este trabalho é pautado pela              

linha francesa da Análise do Discurso (AD), que, segundo Orlandi (2001), defende a             

linguagem como algo material, que altera e regula as relações humanas. Essa linha é voltada               

para a forma de construção dos discursos, suas condições de produção, distribuição na             

sociedade, como falam sobre nós e sobre a história e, neste trabalho, será mobilizado como               

aporte teórico-metodológico.  

Para iniciar esta caminhada, então, o primeiro passo é revisitar trabalhos que            

circundam o tema. É isso que fazemos aqui. Bonin (2006) classifica este passo como a               

“pesquisa da pesquisa”, que é “o revisitar, interessado e reflexivo, das pesquisas já realizadas              

sobre o tema/problema a ser investigado ou próximas a ele” (2006, p.31), um movimento              

focalizado porque trabalha pela ótica do que as pesquisas podem oferecer para a construção              

da pesquisa elaborada, com o objetivo de encontrar “(...) as lógicas que os presidem se               

intersectam, impulsionando movimentos qualitativamente distintos de pensamento, de        

reflexão e permitindo o aparecimento de insights criativos que vão confluindo para alimentar             

o processo de construção do projeto.” (2006, p.39). Até porque como Santaella (2010) expõe,              

nenhuma pesquisa parte da estaca zero, o conhecimento se dá em continuum, as             

interpretações que fazemos das coisas estão sempre a meio caminho, têm algo de provisório. 

Bonin (2006) aponta que esta etapa exige um esforço de busca e triagem de pesquisas,               

que deve ser o mais ambicioso possível na sua pretensão. “Operacionalmente, isso requer             

conhecer e adentrar os lugares/espaços onde pode se encontrar tais pesquisas, o que tem              

relação com os processos de organização do acervo do nosso campo, no atual estágio de seu                

desenvolvimento, catalogação e publicização.” (2006, p.31). Maldonado (2006) complementa         
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afirmando que esforço dessa natureza também fornece um mapa dos objetos/problemas que,            

nas circunscrições do tema que se deseja pesquisar, já foram enfrentados e levados à              

investigação; permite ver que indagações foram respondidas e que lacunas existem. 

É relevante ainda desenvolver um bom planejamento e organização do          
processo de abordagem dos materiais e/ou situações a serem investigadas.          
Que conjunto específico de coisas, documentos, processos, situações e/ou         
pessoas deve ser observado? (...) Que critérios e características agregam e           
dão consistência ao observável? (...) que outras decisões devem ser          
tomadas, quanto a dimensão, locais, acesso, seleções, para a construção do           
conjunto a ser observado? Essa construção, deve ser estabelecida em          
função do problema – prometendo viabilizar as elucidações que este busca.           
(BRAGA, 2011, p.21) 
 

É com esse direcionamento, de imersão no nosso problema de pesquisa,           

empreendemos uma pesquisa dos trabalhos filtrados por combinações entre as palavras:           

Análise de Discurso Francesa; Publicidade; Crise Econômica. O planejamento seguiu com a            

seleção de repositórios digitais: Banco de teses e dissertações da Capes ; Biblioteca Digital             7

Brasileira de Teses e Dissertações , Scientific Electronic Library Online (Scielo) ; Google           8 9

Acadêmico . Também investigamos os anais dos eventos Intercom , Pró-Pesq PP e o            10 11 12

Comunicon , que apresentaram proximidade com o tema estudado e relevância no cenário            13

nacional. Nosso recorte se dá a partir de 2013, devido às manifestações sociais que              

promoveram o início do debate político recente no nosso país , mas também trazemos alguns              14

trabalhos de outros períodos, já levantados previamente. Localizadas e acessadas as           

pesquisas, cabe a nós o processo de estudo interessado e reflexivo das mesmas. Nesta              

próxima fase, “é importante o desenvolvimento de desconstrução metodológica que, do modo            

como a compreendo, é um refazer reflexivo do percurso de construção de pesquisa.” (Bonin,              

7 Endereço eletrônico: http://bancodeteses.capes.gov.br/ , acesso em 15 de abril de 2017. 
8 Disponível em bdtd.ibict.br,  Acesso em 01 de julho de 2017. 
9 Endereço eletrônico: http://search.scielo.org/ , acesso em 20 de abril de 2017. 
10 Endereço eletrônico: https://scholar.google.com.br/ , acesso em 25 de abril de 2017. 
11 Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 
que acontece desde 1977. disponível em http://www.portalintercom.org.br/eventos, acesso em 04 de julho de 2017. 
12 Promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes (ECA), da 
Universidade de São Paulo (USP). Disponível em http://www2.eca.usp.br/propesq/apresentacao, acesso em 30 de abril 2017. 
13 Congresso Internacional em Comunicação e Consumo da ESPM (SP). Disponível em 
novoportal.espm.br/cursos/comunicon acesso em 30/04.2017. 
14 Crise do PT começou em 2013, diz cientista político da FGV, disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/tv/tvfolhaaovivo/2016/05/1770368-crise-do-pt-comecou-com-os-protestos-de-2013-diz-cientis
ta-politico-da-fgv.shtml, acesso em 26/06/2016. 
 

http://search.scielo.org/
https://scholar.google.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/tvfolhaaovivo/2016/05/1770368-crise-do-pt-comecou-com-os-protestos-de-2013-diz-cientista-politico-da-fgv.shtml
http://bdtd.ibict.br/
http://www.portalintercom.org.br/eventos/congresso-nacional/apresentacao5
http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www2.eca.usp.br/propesq/apresentacao
http://www1.folha.uol.com.br/tv/tvfolhaaovivo/2016/05/1770368-crise-do-pt-comecou-com-os-protestos-de-2013-diz-cientista-politico-da-fgv.shtml
http://novoportal.espm.br/cursos/comunicon
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2006, p.31), nosso próximo passo.  

“Presentes nos anúncios do nosso corpus”: Publicidade e Análise de Discurso -            

pesquisas e resultados diferentes, mas objetos empíricos semelhantes 

O primeiro resultado na plataforma Capes, para os termos “Publicidade; Análise de            

Discurso”, em todas as áreas de conhecimento, foi de 5552 trabalhos encontrados no             

repositório digital. Ficava evidente, então, que era necessária uma segmentação ainda maior.            

Selecionamos a grande área de conhecimento Ciências Sociais Aplicadas, e da área do             

conhecimento Comunicação. Reduzimos, então, a quantidade de trabalhos para 183. Após           

este passo, todos os resumos e palavras-chave foram lidos para um novo recorte,             

direcionamento para a área específica de Publicidade e a Análise de Discurso Francesa             

(ADF), onde investigamos também as referências bibliográficas. Outras perspectivas, como          

semiótica, análise de discurso crítica, análise de conteúdo, entre outras, foram eliminadas.            

Além disso, também foram eliminadas outras áreas de conhecimento (que mesmo com o             

recorte, apareceram), como jornalismo, games, cinema, TV, entre outras, também. Assim,           

selecionamos três trabalhos para análise desta fonte.  

A pesquisa continuou na BDTD, onde encontramos, para os termos supracitados, 61            

resultados. Dentro destes, 43 eram dissertações e 18 teses de doutorado. Restringindo a             

temática para o assunto “Análise de Discurso”, reduzimos a composição para 8 resultados, 4              

teses e 4 dissertações, que tiveram seus resumos, introduções, capítulo e/ou justificativa            

metodológica de escolha de corpus, conclusões e referências bibliográficas analisadas. Já na            

plataforma Scielo, a seleção gerou restritos 22 resultados, que tiveram seus resumos e             

palavras-chaves lidos, com o filtro de redução de outras perspectivas, como semiótica, análise             

de discurso crítica, análise de conteúdo, entre outras perspectivas. Após esta redução, ficamos             

com dois trabalhos para análise. 

No Google Acadêmico, as ferramentas de busca são mais específicas, é possível            

eliminar termos de pesquisa não desejados, fazendo reduções dos termos que não nos             

interessam. Assim, ao pesquisar “Análise de Discurso Francesa", "Publicidade", podemos          

adicionar reduções dos termos que não nos interessam - finalizamos a pesquisa com as              

reduções “-jornalismo -cinema -telenovela”, porque fogem do nosso escopo intencional.          

Assim, encontramos 93 resultados. Dentro destes, ainda assim, reduzimos também trabalhos           
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referentes à comunicação política, biologia, educação, comunicação interna, relações pública,          

redes sociais, psicologia, entre outros. Assim, tivemos seis trabalhos para análise. 

Nos eventos pesquisados, a procura foi um processo mais manual. A partir da leitura              

dos sumários dos ebooks disponíveis online das 6 edições Pró-Pesq PP, foram selecionados             

dez títulos que ressoavam com a pesquisa em sumário, e uma investigação posterior de              

acordo com resumo, palavras-chave e revisão bibliográfica, presentes nas edições de 2011,            

2012 e 2015. A mesma lógica se deu para o Comunicon, onde encontramos disponíveis              

online as edições de 2013 a 2016, com a diferença que a investigação se deu por meio da                  

listagem de Grupos de Trabalho dos eventos. Form selecionado 5 trabalhos, referentes aos             

congressos de 2013, 2015 e 2016. Nos anais do Intercom, seguimos com o recorte de a partir                 

de 2013, contemplando os anais de 2013, 2014, 2015 e 2016. Por meio da ferramenta de                

busca no sites, identificamos 12 trabalhos selecionados que traziam as temáticas abordadas            

em seus resumos ou palavras-chave, presentes nas edições de 2013, 2014 e 2015.  
 

Fonte de 
Pesquisa 

BDTD CAPES SCIELO GOOGLE 
ACADÊMICO 

PRÓ-PESQ 
PP 

COMUNICON INTERCOM 

Trabalhos 
Selecionados 

8  
(dissertações 

e teses) 

3 
(dissertaçõ

es) 

2  
(artigos) 

6 
 (artigos) 

10 
 (artigos) 

5  
(artigos) 

12 
 (artigos) 

TABELA 01 – Resumo do percurso de pesquisa (elaboração própria) 

 
Assim, selecionamos nesta etapa 46 trabalhos para análise. A partir da base de             

resumo, palavras-chave e revisão bibliográfica, fizemos o primeiro recorte teórico que nos            

interessa: a filiação teórica, em relação à AD. Isso porque não queremos, como aponta Braga               

(2011), correr o risco de “improvisação, de impressionismo, de espontaneísmo, de reduzido            

rigor, de utilização de senso comum simplificador.” (2011, p.3.) derivado de uma falta de              

sedimentação de referências teórico-metodológicas enraizadas do campo da Comunicação,         

uma vez que contempla uma extraordinária diversidade de temas, objetos, questões, ângulos,            

conceitos, paradigmas e teorias que são acionados, conforme as escolas, as áreas de interesse              

e as linhas de pesquisa. Também é nossa intenção aqui de conhecer os métodos e ampliar                

nosso escopo de conhecimento sobre aplicações teórico-metodológicas, uma vez que, como           

aponta Braga (2011). “se aprendi a usar bem a abordagem “x” em uma pesquisa, amanhã               
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saberei usar essa experiência para me apropriar mais facilmente da abordagem “y” solicitada             

por outra pesquisa.” (2011, p.4). 

Vamos, então, aos resultados da análise. Dos trabalhos selecionados , tivemos          15

aproximadamente 45% dentro da proposta teórica-metodológica da análise de discurso          

francesa, de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. A Análise Crítica de Discurso, que tem base em                

Norman Fairclough, representou 22% dos trabalhos. Outras perspectivas como a de           

Dominique Maingueneau (9%), Patrick Charaudeau (9%), Michel Foucault (7%) também          

foram representativas. Além disso, ao citar “Análise de Discurso” em seus resumos, também             

encontramos outros termos ou até sem filiação teórica denominada, que agrupamos como            

“Outros”, representando 7%.  

 

Tabela 02 – Representação teórica de Análise de Discurso, da base selecionada (elaboração própria) 

Vale pontuar também que não é nossa intenção aqui promover as diferenças entre as              

filiações teóricas-metodológicas, pois acreditamos que há caminhos comuns e diferenças          

entre todas, mas sim ressaltar a diferenciação marcada nos trabalhos supracitados, para nos             

ajudar no aprofundamento posterior e na nossa dissertação (com aparatos não somente para a              

justificativa da mesma, mas compreensão das noções de Análise de Discurso - quais são,              

como são aplicadas, que noções são mais recorrentes, etc.). 

15 Um reforço aqui é necessário: por mais que o recorte de filiação teórica tenha sido feito previamente, outras propostas                    
teórico-metodológicas aparecem aqui por alguns motivos: 1- o resumo dos trabalhos trazia apenas “análise de discurso” ou                 
“análise de discurso francesa” (na qual existem diversos autores e filiações); 2 - As ferramentas de pesquisa e algoritmos de                    
sites de pesquisa não trazem resultados excessivamente detalhados; 3 - em alguns casos, a filiação teórica só era descoberta                   
com uma investigação profunda no trabalho selecionado; 4 - o trabalho nos interessou pela proposta de pesquisa.  
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É com esse intuito de aprofundar que levantamos da base selecionada um outro ponto:              

seu objeto empírico. Já partíamos de uma hipótese de presença significativa de análises de              

campanhas e anúncios, o que se confirmou aqui. Dos trabalhos selecionados, como podemos             

ver na Tabela 02, tivemos 33 objetos empíricos voltados aos resultados do processo criativo              

de publicidade: anúncios, campanhas e/ou vídeos publicitários. Encontramos também, dentro          

da composto, 7 elaborações teóricas , todas derivadas de artigos, talvez por sua característica             16

sucinta, onde não existiu espaço para aplicação. Com menor presença, tivemos pesquisas            

referentes a: revistas e mensagens de e-mail (1), anúncios e narrativas de vendedoras (1),              

campanha e autos processuais (1), ensino (3), marcas (1) e processo criativo (2). 

 

Tabela 03 – Representação numérica dos objetos empíricos selecionados (elaboração própria) 
 
É bom enfatizar que não é “pesquisa empírica” apenas aquela investigação           
explicativa, realizada com controle rigoroso de variáveis e/ ou         
desenvolvida por aproximação quantitativa. O trabalho de compreensão do         
objeto empírico, a reflexão sobre “situações indeterminadas” (não        
esclarecidas) do ambiente social, na pesquisa qualitativa, corresponde        
igualmente a pesquisa empírica – bastando que a motivação principal do           
pesquisador se volte para efetiva descoberta de conhecimento sobre tais          
materiais, orientado por teorias pertinentes.  (Braga, 2011. p.5) 
 

Sobre este tópico, nosso ponto também não é referente a quantidade de anúncios,             

campanhas, uma vez que a AD “não visa a exaustividade horizontal, mas a exaustividade              

vertical em profundidade, levando a consequências teóricas relevantes. Não se almeja a            

exaustividade em extensão, mas uma representatividade em relação ao objeto de análise.”            

16 Aqui vale outra observação. Classificamos como elaboração teórica aquela que traz um recorte e diálogo entre teorias, mas 
sem necessariamente aplicá-la a um objeto. Falamos mais sobre na citação posterior de Braga (2011), após a Tabela 03. 
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Orlandi (2001. p.76). Ou seja, em um anúncio analisado já é possível ter uma              

representatividade significativa. O que queremos evidenciar é pequena proporção de          

pesquisas relacionadas ao processo criativo de publicidade, abrindo portas e caminhos para            

pesquisas com este intuito, como é a intenção da nossa dissertação de mestrado.  

Destacamos, então, alguns destes caminhos. A dissertação “Fronteiras do (não-)plágio          

publicitário: um estudo discursivo de casos julgados no/pelo Conar”, publicada por Evandra            

Grigoletto em 2016, pela Universidade Federal de Pernambuco, trata da questão do plágio na              

publicidade, elegendo como aporte teórico-metodológico a ADF, de Michel Pêcheux e Eni            

Orlandi, analisando sequências discursivas anúncios e autos processuais referentes a          

processos do CONAR, um item diferenciado de pesquisa. Já a dissertação “A construção da              

subjetividade nacional no movimento o melhor do brasil é o brasileiro”, publicada por             

Maristela Polônio em 2015, da Universidade Federal de São Carlos, também apresenta um             

corpus diferenciado, uma composição variada (eleita por conveniência) de slogans, filmes           

publicitários e trechos de livros, para aplicar dentro da teoria discursiva derivada de Michel              

Pêcheux e Michel Foucault. 

Na maior parte dos casos, o material de análise não é somente o item ou um conjunto                 

de itens. Um contexto também é levantado, trazendo-o base das condições de produção, uma              

vez que a língua precisa ser reconhecida em relação a seu funcionamento, que possibilita              

interações comunicações e trocas de ordem simbólica, como observa Orlandi (2001). A base             

para a compreensão das condições de produção aparece como contextos teóricos sobre            

filantropia e sustentabilidade, ou teorias desenvolvidas sobre família, arquétipos, estereótipos,          

narrativas publicitárias, consumo e dialética.  

Só até aqui, já temos pistas de exercícios que podem ser realizados na nossa              

dissertação, seja perante a base de objetos variados e triangulados para análise, que podem              

incluir até sequências discursivas de autos processuais, exemplo que demonstra as amplas            

possibilidades de configuração da pesquisa, bem como a aplicação de outros conceitos            

teóricos complementares e correlação com as condições de produção.  

Seguindo o trabalho para os artigos, pela compreensão que são exercícios mais curtos             

e nem sempre derivados de uma pesquisa longitudinal, sem espaço para prolongamentos            

teóricos, nossa investigação foi mais sucinta, restrita apenas aos resumos apresentados e            
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referências bibliográficas. Ressaltamos o trabalho “O dado empírico de linguagem na           

perspectiva da análise de discurso francesa: um exemplo sobre as relações discursivas entre             

ciência, cotidiano e leitura”, de Henrique César da Silva, apresentado na IX Encontro de              

Pesquisa em Ensino de Física, em 2004, que trouxe em seu corpus: trechos de entrevistas de                

quatro professores de Física e Biologia sobre o uso de textos em sala de aula, e trechos de                  

dois dos textos citados pelos professores nas próprias entrevistas. 

Essa linha de raciocínio proposta está mais alinhada ao objetivo da nossa            17

dissertação, e também foi encontrada nos trabalhos de Hansen (2013), que teve recorrência de              

trabalhos na listagem selecionada, por tensionamentos entre AD e publicidade. Exemplo           

disso é o artigo “A criatividade em Jogo: paráfrase e polissemia no processo de produção               

discurso publicitário”, no qual o autor tem como investigação o processo criativo publicitário             

na perspectiva da AD, examinando o funcionamento polissêmico e parafrásico do processo            

de constituição do discurso publicitário, a partir da observação do processo criativo em uma              

agência de propaganda e por meio de entrevistas com profissionais de criação. A partir das               

entrevistas, separou sequências discursivas para análise.  

No acervo de trabalhos, destacaram-se também os trabalhos de Hoff (2012), que            

estuda as “Inter-relações entre os estudos de comunicação/consumo e da análise de discurso             

francesa: uma perspectiva para investigar publicidade”, e a “Produção de sentido e a             

publicização do discurso da diferença na esfera do consumo”. Explorando as potencialidades            

dos estudos de discursos vinculados à comunicação, Hoff (2012) construiu uma base de             

textos relacionada a um terceiro elemento, “o corpo”, representado por meio das narrativas             

publicitárias. A autora desenvolveu uma pesquisa documental que localizou corpos diferentes           

nas edições do Anuário do Clube de Criação - SP, com um corpus de 50 peças publicitárias. 

A transposição da AD para a publicidade realizada por Hansen (2013) e Hoff (2012)              

nos dá pistas, direcionamentos e propostas de execução deste projeto de pesquisa, que trará              

mais um elemento para este contexto: a crise econômica de 2015 e 2016. Mas, por mais que                 

esse levantamento tenha iluminado alguns caminhos sobre a pesquisa de AD, com exceção de              

Hansen (2013), nenhum outro item pontuado aplicou a AD como aporte           

17 Partimos do pressuposto que, para descobrir mais sobre o processo criativo na nossa dissertação, precisaremos de                 
entrevistas com os profissionais envolvidos, uma questão metodológica que este trabalho também pretende dar base e/ou                
direcionar, por isso essa linha de raciocínio parece mais alinhada, no momento. 
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teórico-metodológico para compreensão do processo criativo. Ficaram delimitadas aos         

objetos empíricos (resultados de processos criativos variados), circundados por bases teóricas           

de contexto para as condições de produção.  

Como investigamos na dissertação como se constituem os deslocamentos de sentido           

no processo criativo de publicitário e não o resultado desta deslocamentos em peças,             

anúncios, etc., decidimos retornar ao banco de teses e dissertações da CAPES e investigar              

também a área de conhecimento de Linguística, já que “recorrendo à linguística e às ciências               

sociais, a análise do discurso investiga como se dá a formação dos sentidos, investigada na               

relação entre linguagem e ideologia.” (Hoff, 2012, p.8). Fazendo o recorte da área de              

conhecimento Linguística e habilitando a pesquisa a partir dos termos “análise de discurso" e              

"publicidade”, eliminando os trabalhos não disponíveis para visualização na plataforma,          

selecionamos seis dissertações e uma tese para análise, publicadas a partir de 2013.  

Com foco em metodologia, nosso olhar se voltou para a filiação teórica-metodológica            

e seleção de corpus. Foram encontrados 3 trabalhos (2 dissertações e 1 tese) dentro da               

perspectiva da AD Francesa, com base nos conceitos de Eni Orlandi e Michel Pêcheux. A               

pesquisa trouxe também trabalhos na teorias de: Análise Crítica do Discurso - Norman             

Fairclough, 2 dissertações; AD com base em Patrick Charaudeau, 1 dissertação; e a teoria              

multimodal, derivada dos conceitos de Gunther Kress e Theo van Leeuwen, 1 dissertação. 

Em relação ao percurso metodológico, encontramos quatro pesquisas com objeto          

empírico de conjuntos de anúncios ou correlatos, e uma riqueza de percursos diferenciados -              

que são nosso foco e figuram aqui como extrato do resultado. No trabalho “A Análise               

Linguística no discurso de professores do ensino básico: conflitos e silenciamentos”,           

publicado em 2016 por Oziel Pereira da Silva, da Universidade Federal do Tocantins, foram              

utilizados questionário, entrevistas semiestruturadas e, a partir disso, realizado um diálogo           

entre a Linguística Aplicada e a ADF de Pêcheux e Orlandi, com três (03) docentes da 1a, 2a e                   

3a séries do Ensino Médio, em uma Escola Estadual. No trabalho “São geraldo: (a)terrado de               

sentidos”, publicado por André Silva Barbosa em 2015, pela Universidade do Vale do             

Sapucaí, a pesquisa qualitativa, desenvolvida com base em estudo de campo, e a técnica de               

coleta de dados foi a entrevista em profundidade, com perguntas semiabertas. A análise,             
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realizada a partir de recortes da transcrição das entrevistas, teve como critério de seleção as               

respostas mais completas. 

Por mais que a Análise Crítica de Discurso tenha sido aplicada, também encontramos             

uma nova proposta no trabalho “Uma análise multimodal crítica da propaganda de            

cosméticos: a publicidade como instrumento didático para o ensino da língua materna”,            

publicado por Altaíza Rosângela da Silva Pereira em 2015, da Universidade do Estado do Rio               

Grande do Norte, com uma pesquisa feita com base em um questionário respondido em sala               

de aula, que envolveu a análise de textos publicitários da empresa em dois momentos: no               

primeiro os alunos ainda não tinham conhecimento sobre as teorias trabalhadas na pesquisa,             

já no segundo, eles conheciam a teoria e tiveram um olhar diferente para o mesmo texto. 

Fica evidente, então, a partir deste levantamento, que ainda existem muitas           

oportunidades de aplicação da análise de discurso ao processo criativo de publicidade. Para             

retomar o percurso da nossa dissertação, o próximo passo é compreender como o elemento              

“crise” dialoga com estudos acadêmicos sobre publicidade.  
 
Só as crises são cíclicas: a finitude de trabalhos encontrados entrelaçando publicidade e             

crise  

A sequência da pesquisa na Capes foi referente aos termos “publicidade” e “crise             

econômica”. Como períodos de crise são cíclicos na história, aqui a diferenciação não se deu               

pelo ano, mas sim pela grande área de conhecimento Ciências Sociais Aplicadas, e da área do                

conhecimento Comunicação. Foram encontrados, então, 198 resultados, que tiveram seus          

resumos e palavras-chave lidas. Outras áreas de conhecimento, como jornalismo, cinema,           

TV, entre outras, foram eliminadas da seleção. Encontramos 16 trabalhos com temáticas            

correlacionadas, mas apenas 7 destes estavam disponíveis para consulta, pois grande parte é             

anterior à plataforma e não foram encontrados nas suas universidades de origem.  

Na plataforma de Scielo, não foram encontrados termos para a pesquisa dentro do             

recorte selecionado. Já no Google Acadêmico, ao pesquisar “Análise de Discurso" e            

"Publicidade" e “crise” encontramos aproximadamente 244 resultados, com a redução          

característica da plataforma dos termos “-jornalismo -tv -ensino” e excluindo a tratativa de             

outras questões, como questões ambientais, identidade, estudos culturais, resultados que não           
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envolviam publicidade, o número foi reduzido para 61 resultados, que tiveram seus resumos e              

palavra-chave lidas. Após esta análise, 4 artigos foram selecionados para análise. 

Nos eventos que foram nosso foco, dentro do processo de seleção em ebooks de todas               

as edições Pró-Pesq PP e investigação na listagem dos Gts das edições disponíveis online              

Comunicon, foram encontrados 7 trabalhos com temática correlacionadas. No Comunicon, os           

trabalhos encontrados foram referentes aos anos de 2013, 2015 e 2016, enquanto no Pró-Pesq              

PP, um é referente à primeira edição do evento e outro à terceira. Nas edições do Intercom,                 

foram encontrados dois trabalhos relacionados, nas edições de 2013 e 2016.  

 
Tabela 04 –  Mapa mental da pesquisa de publicidade e crise  (elaboração própria) 

 
Nossa primeira análise foi referente à temática. Dentro dos trabalhos selecionados,           

classificamos quatro temáticas principais. A crise de 2008, a crise de 2013 a 2016 (nosso foco                

de investigação), história da crise (elaborações teóricas sobre rumos econômicos, com relação            

à publicidade) e outros, classificação elaborada para outros significados da palavra crise,            

como crise profissional e de posicionamento de marca, além de um artigo sobre um período               

de crise da Argentina e outro sobre a Crise na Espanha em 2012. Com a base temática                 

evidenciada, seguimos para o aprofundamento de alguns destaques que nos ajudarão na            

construção da nossa dissertação. A investigação das dissertações foi relacionada ao tipo de             

cruzamento que é realizado entre publicidade e crise. Portanto, nestes trabalhos, foram lidos             

os resumos, para compreender o objeto empírico e percurso metodológico, o capítulo ou             

trecho que evidencia a crise e a conclusão.  
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A pesquisa “A crise econômica e o consumo: uma análise do comportamento do             

consumidor de diferentes classes sociais”, publicada por Alexandra Bastos Cerqueira Vieira,           

pela Faculdade Fumec em 2016, fez uma contextualização da crise econômica com base em              

variáveis econômicas, como instrumento de regulação do mercado, encontradas no Banco           

Central do Brasil, com o objetivo de avaliar os efeitos da crise sobre os fatores psicológicos e                 

pessoais do consumidor. Sua base metodológica foi quantitativa, com pesquisas          

mercadológicas e de opinião e o método Survey (Barros;Lehfeld, 2007).  

Partindo para a realidade brasileira, encontramos a dissertação “Economia Brasileira          

Frente à Crise de 2007-2008: uma análise das políticas econômicas adotadas”, publicada por             

Cássio de Ávila em 2016, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que analisa               

políticas econômicas adotadas pelo Brasil como medidas de enfrentamento à crise econômica            

mundial iniciada em 2007-2008. Por mais que não seja relacionado à publicidade, sem             

dúvidas, esse trabalho nos ajudará na compreensão da crise econômica vivida pelo Brasil em              

2015 e 2016, pois oferece uma base teórica para os conceitos que circundam a crise, como                

Política Econômica, com base em Paulo Sandroni e José Paschoal Rossetti, conceitos de             

Política Fiscal, a partir de Alexandre Assaf Neto, e até uma noção de impactos globais               

causados pela crise 2007-2008, dentro dos conceitos de Aloísio Sérgio Barroso. 

Migrando novamente para a comunicação, encontramos no trabalho “VALOR DE          

EMPRESA: a influência da propaganda nos períodos de recessão”, publicada por Rovena            

Storch Damasceno em 2014, pela FUCAPE, tanto uma base para justificativa da nossa             

dissertação quanto informações relevantes sobre as condições de produção de marcas em            

períodos de crise. O trabalho verifica desde a contribuição dos investimentos em propaganda             

no valor da empresa em períodos de recessão econômica, a partir de diálogos teóricos de               

Amit Joshi e Dominique Hanssens, Thomas Kamber, até a pressão que as empresas sentem              

para aumentar as vendas, com base em dados de empresas norte-americanas da indústria             

consumo discricionário, de 1998 a 2014, evidenciando em seus resultados à confirmação de             

uma associação positiva entre propaganda e valor de empresa em períodos de recessão.  

Trazendo um cenário menos aprofundado do apresentado nas dissertações acima,          

onde há mais espaço para tensionamentos e elaborações teóricas, nosso foco nos artigos             

selecionados foi compreender como a correlação publicidade-crise foi realizada, além de           
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promover uma visibilidade aos operadores teóricos utilizados, com o objetivo de           

aprofundamento nos mais recorrentes. Para isso, foram lidos os resumos de cada artigo, com              

investigação no tópico referente à crise e publicidade apenas quando não era claro o objetivo               

geral. Como foram poucos resultados encontrados na base da pesquisa, quando o tema             

possibilitou, ocorreu aqui uma extensão de pesquisa em outras obras dos autores, para             

complementar o trabalho.  

No trabalho “Vozes da crise: uma análise de conteúdo e discurso dos cartazes             

presentes nas manifestações de 2013 e 2015”, publicado por Ana Laura Morais Loyola em              

2015, pela Universidade de Brasília, encontramos uma análise de 123 cartazes referentes às             

manifestações de junho de 2013 e março de 2015 ocorridas no Brasil, com base nas teorias de                 

Laurence Bardin para a análise de conteúdo e Orlandi (2001) para AD, com foco nos               

conceitos de memória discursiva.  

Encontramos também, nessa fase da pesquisa, uma autora recorrente dentro desta           

temática, evidenciada inclusive por um resumo que correlaciona os termos base desta fase de              

pesquisa, “De Maria Eduarda da Mota Rocha, a nova retórica do capital: a publicidade em               

tempos neoliberais”, no qual nos aprofundamos pela proximidade com nosso tema. Rocha            

(2010) analisa a publicidade brasileira a partir das relações entre o contexto            

político-econômico nacional, o campo publicitário e os anúncios com exemplos de como as             

narrativas publicitárias se configuraram durante as décadas de 1980 e 1990. No cenário             

analisado pela autora, durante as décadas de 1980 e 1990, a exposição de conceitos de “status                

e tecnologia”, “responsabilidade social e qualidade de vida”, respectivamente, foram as           

respostas mais recorrentes da publicidade às crises econômicas dos períodos. 

Nossa investigação também levou aos trabalhos de Bruno Pompeu, que já analisou e             

classificou a retórica da publicidade brasileira no contexto de crise de 2015 e 2016, e aparece                

na nossa pesquisa com dois artigos, mas dentro de uma perspectiva semiótica, de análise de               

retórica. As categorizações elencadas por ele poderão ser úteis para nossa pesquisa, como             

compreensão da publicidade instrumento para a transferência de significados do mundo           

cultural e historicamente constituído para os bens de consumo. 

Por mais que essa base variada de resultados não integralmente envolva a            

comunicação, esta etapa da pesquisa foi muito rica para o tema da nossa dissertação. Trouxe               
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o olhar e base de outros períodos históricos, compreensão de comportamento de            

consumidores em momentos de crise econômica e elaborações teóricas que nos ajudam na             

revisão bibliográfica sobre esta temática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizar o estado da arte, sem dúvidas, é um esforço ambicioso. Aqui, ele aparece              

apenas como um trecho, uma síntese do trabalho realizado, que estará presente na             

integralidade da dissertação e até lá passará por constante atualização, a cada passo e decisão               

relacionada aos nossos objetos de estudo. Também é fundamental salientar que, a despeito da              

praticidade da internet para acessar as investigações, é impossível contemplar todo o universo             

de trabalhos na sua dimensão comunicacional. E a própria amplitude das bases de dados pode               

ser prejudicial, pois acentua-se o risco de, em meio a dispersão de trabalhos, perder-se algum               

estudo relevante diante da quantidade de filtros.  

Mas, em nenhum momento, esses pontos deixam de trazer luz à importância dos             

resultados aqui encontrados. Não tivemos somente evidências, mas contribuições         

significativas para o percurso da nossa pesquisa. Os resultados indicam a existência de             

estudos variados na vertente teórico-metodológica da ADF, mas quando relacionados à           

publicidade, têm empiria voltada a anúncios e não ao processo criativo que resulta neles, o               

que fortalece a justificativa da nossa dissertação. Além disso, as pesquisas realizadas nos dão              

um referencial sólido das noções, investigações e aplicações da ADF. Em relação à crise,              

encontramos uma sustentação teórica que nos ajudará na contextualização da crise econômica            

de 2015 e 2016, bem como exercícios de outras décadas e aplicações teórico-metodológicas             

de outras vertentes que servirão de base para nossa construção, além de mais um reforço da                

singularidade da nossa proposta. Mas a riqueza do estado da arte não está somente no               

conhecimento ampliado de metodologias, recursos e aplicações que envolvem os temas           

trabalhados. Está no fortalecimento e segurança proporcionados para a sequência da nossa            

futura dissertação.  
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