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O trabalho relata uma investigação sobre o discurso publicitário autorreferente dos 

jornais brasileiros, os slogans, que são usados como signo de expressão e identidade dessas 

marcas. A tese de doutorado em Língua Portuguesa “Slogans de Jornais: as várias faces do 

discurso da mídia em um signo de autorreferencia e afirmação identitária”, de Beatriz Pelosi 

Martins, foi defendida no Programa de Pós Graduação do Instituto de Letras da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2016.  

A autora descreveu as características discursivas relativas ao discurso publicitário, 

dando foco nos slogans comerciais e, assim, analisou o universo da publicidade das marcas 

dos jornais do Brasil. Com base nos fundamentos teóricos da análise semilinguística do 

discurso, ela estudou no total 155 slogans. O objetivo da tese é conhecer melhor os valores, 

as práticas, as formas, os contextos, os significados e as estratégias ligadas à publicidade dos 

periódicos do país.  

O referencial teórico do trabalho deriva, principalmente, da Análise do Discurso, mas 

a autora recorre diversas vezes a estudiosos de Comunicação. A escolha do tema da tese se 

relaciona com as duas graduações de Beatriz, Comunicação e Letras.  

O trabalho mostra que o discurso publicitário dita regras e é formador de opinião para 

os consumidores. A escolha do slogan se dá pela junção entre uma marca e um argumento 

forte de persuasão. Esses temas fazem parte do cotidiano, mesmo que de forma quase 

imperceptível. É aí que se encontra a importância desse trabalho ao estudar esse discurso que 

nos é repetido a todo instante. Além disso, a escolha do tema se deu pela possibilidade de 

realizar um estudo linguístico, e particularmente aplicado à língua portuguesa, de maneira 

que fosse possível analisar o objeto publicitário e expor padrões frasais no português 

coloquial brasileiro. 

A autora chegou a várias conclusões ao desenvolver a sua pesquisa de tese. Beatriz 

concluiu que tanto a imprensa quanto a publicidade são submissas à lógica comercial. Porém, 

o jornal vive em profunda contradição, pois também se compromete com o serviço social. A 

linguagem usada em terceira pessoa nos slogans busca atingir o sentido de “voz do povo”. A 

relação entre a marca do jornal e o slogan é feita geralmente por um vínculo contextual que 

impede a separação dos dois. Por fim, os slogans usam uma linguagem que aproxima o leitor, 

que o faz sentir-se parte daquilo. 


