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Introdução
 São comuns, na mídia, peças publicitárias dirigidas a públicos específicos. Um dos aspectos mais explorados, direcionado ao público 

feminino, é a beleza da mulher. Somos invadidos, cotidianamente, por comerciais televisivos, radiofônicos, visuais (outdoors), virtuais, 
impressos e outros ainda, que exploram imagens, muitas vezes, fragmentadas de mulher - belos rostos, silhuetas, olhares, quadris, bocas, 
cabelos, mãos, pernas, seios, etc. - todos com o mesmo objetivo: vender a beleza, quer seja em frascos pequenos  ou em roupas, sapatos, 
jóias e as mais diversas quinquilharias. A forma que esses elementos são figurados, apresentados, e a maneira como são usados para apoiar 
uma determinada marca ou um produto específico não é de forma alguma neutra. Por isso, tendo como arcabouço teórico a semiótica 
greimasiana apresentaremos uma proposta de análise de um comercial televisivo.

Objetivos
 O objetivo deste estudo é analisar a peça publicitária produzida pela AlmapBBDO para a empresa de perfumaria e cosméticos O 

Boticário, dirigido ao público feminino. Como aporte teórico recorreremos a Teoria da significação, a semiótica de linha francesa, fundada por 
Greimas (1979/1989).

Material e Métodos
 Para a análise, utiliza-se a semiótica de linha francesa, buscando desvendar os significados imanentes no texto por meio do Percurso 

Gerativo de Sentido. Percebemos que em comerciais dirigidos ao público feminino, em especial, de produtos cosméticos, observam-se, de 
modo recorrente, as oposições semânticas que dão início à construção do sentido, tais como, /beleza/ vs. /feiúra/; /felicidade/ vs. 
/frustração/; /juventude/ vs. /envelhecimento/; /admiração/ vs. /indiferença/; /desejo/ vs. /repúdio/ entre outras. Desse modo, a sociedade 
passa a valorizar o que as empresas vendem em comerciais, telenovelas, filmes, revistas etc. como se fossem sinônimos do real, levando a 
outros desdobramentos sociais. Após a análise da peça publicitária, concluímos que a semiótica pode ser utilizada para a compreensão de 
qualquer forma textual, oferecendo aos educadores e alunos uma possibilidade para o estudo do texto.

Resultados e Discussão
 Verificamos, por meio desta análise, os procedimentos que o enunciador utilizou para elaborar o texto. Apontamos que, dentre os vários 

recursos utilizados pela publicidade, destaca-se o recurso da persuasão. Neste sentido, é relevante que, na qualidade de sujeitos leitores do 
mundo, possamos enxergar essa manipulação. Uma coisa é optamos por aceitar um contrato fiduciário e nos deixarmos manipular, outra, é 
sequer a notarmos. Apresentamos, também, alguns conceitos da semiótica de linha francesa - o percurso gerativo de sentido, nos três níveis 
(discursivo, narrativo e fundamental), o quadrado semiótico, debreagem, embreagem, dentre outros conceitos observados na campanha 
publicitária produzida para a empresa "O Boticário" para a Nova Linha Active. Esperamos ter destacado a forma pela qual essa teoria tem se 
mostrado uma eficiente ferramenta para a compreensão de tais textos, n que dizem e como se constroem para dizer o que dizem.



Conclusão
 Por fim, observamos que a televisão é uma peça importante na nossa sociedade, fato que pode ser comprovado pelos estudos de 

Quesnel (1974), sobretudo quando ele destaca a forte influência da publicidade na formação de opiniões. Por isso, acreditamos ser essencial 
levar para a sala de aula os gêneros discursivos que estão presentes nesse suporte, estudá-los, e, sobretudo, mediar o processo de ensino-
aprendizagem, de forma que o próprio aluno possa desvendar os sentidos presentes nesses textos.
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