
A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO-ALOCUTÁRIO EM
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS: CENSURAS,

PROIBIÇÕES, SILENCIAMENTOS

Bruna Arlinda Barros SILVA (Unileste)

Introdução: Todo processo interativo se dá por meio da linguagem e envolve
interlocutores, em dada situação de comunicação. Dessa perspectiva, locutor e
alocutário são conceitos fundamentais, neste estudo, porque contibuem para a
compreensão da língua em funcionamento e nos permitem buscar respostas para
questões,como: Quais seriam as implicações da configuração textual na construção da
figura do alocutário em textos publicitários? Como é falado,textualmente e
linguisticamente, o que é falado? Para quem é falado? Com esse questionamento, é
possivel investigar até que ponto o tipo de produto a ser vendido impõe ao locutor
\"censuras, proibições, silenciamentos\". Objetivo: Este trabalho tem como finalidade
investigar a possível correlação entre sujeito-alocutário, suporte textual, circunstâncias
sócio-históricas e suas implicações sobre os processos de produção de sentido, do
ponto de vista da produção, no que se refere, em especial, a alguns tipos de campanhas
publicitárias.  Metodologia: Para esse estudo investigativo, baseado em reflexões
teóricas, análises de “corpus” e sínteses, foram previamente selecionadas 3 (três)
distintas campanhas publicitárias sobre um mesmo produto  - o preservativo
masculino. As peças selecionadas, das marcas Jontex, Prudence e Blowtex,foram
veiculadas em suportes ditos convencionais e não convencionais.O estudo proposto
será fundamentado em reflexões teóricas situadas no campo dos estudos
enunciativo-discursivos, por  não se restringirem à estrutura ordenada das
palavras,além de  compreenderem a produção de sentido situada em dado contexto
histórico.  Dentre os conceitos estudados, situam-se os desenvolvidos por Foucault
(1996), Maingueneau (1998), Orlandi (2002), dentre outros. Resultados: No estudo
bibliográfico proposto, pudemos constatar que a Análise do Discurso abrange  teorias e
práticas  diversificadas, que  articulam estudos linguísticos, filosóficos, psicanalíticos.
Essa vertente teórica pressupõe o discurso como sendo situado,socialmente e
historicamente (MAINGUENEAU, 1998; ORLANDI, 2002; PÊCHEUX, 2001).Por
essa razão, permitiu-nos investigar, com base nas campanhas publicitárias
selecionadas, o processo de produção dos sentidos em dado tempo / espaço. Também,
possível observar até que ponto um produto vendido, no caso, o preservativo
masculino, impõe ao locutor algum tipo de censura, em relação à proibição  de sua 
veiculação em determinados suportes. Outro ponto de destaque  foi a percepção de
certos  silenciamentos no que se refere ao modo de dizer, segundo cada
alocutário.Assim,podemos afirmar,mesmo com a pesquisa ainda em andamento, que,
antes de divulgarmos qualquer campanha publicitária,  é preciso saber, dentre outras
questões, a qual interlocutor a campanha se dirige e a qual suporte ela melhor se
adapta.Todo discurso é,pois,controlado por interdições, que são, na realidade, recursos
e estratégias que limitam a enunciação dos discursos, evidenciando tabus,uma vez que
que “nem tudo pode ser dito por qualquer pessoa, em qualquer lugar ou circunstância”
(FOUCAULT, 1996).  Conclusão: Com base no quadro teórico adotado,foi possível
compreender que a construção da figura do sujeito-alocutário em gêneros de texto que
se configuram em textos publicitários,está submetida a limites, cerceamentos e
censuras que, muitas vezes, se manifestam por “silenciamentos”,tendo em vista a
ordem do discurso em nossa sociedade\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
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