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RESUMO

CAMINHOS PARA PERSUASÃO NA PUBLICIDADE INFANTIL: UM ESTUDO DA ANÁLISE DO DISCURSO
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Wanderson de Paulo Diniz

Resumo: A publicidade busca elementos de persuasão para transmitir as informações que estão ligadas ao produto anunciado e instituir no ouvinte hábitos que atendem aos

interesses dos anunciantes. Para isso, certos elementos são inseridos no contexto apresentado como forma de tornar a mensagem mais atraente e assim convencer o ouvinte da

necessidade de consumo. Entre eles, encontram-se a exploração do inconsciente, através da criação de representações direcionadas; a subjetividade da mensagem e a

afetividade que a envolve. Nossa pesquisa tem por objetivo verificar como se caracterizam as propagandas infantis, analisando alguns dos elementos que as compõem para

compreender como tais estruturas são utilizadas com o intuito de persuadir o público infantil. Este estudo busca também identificar quais são as representações da realidade que

são oferecidas às crianças e quais os sentidos que as perpassam através das marcas do discurso. Atualmente, existe uma grande variedade de produtos e serviços à disposição

nos mercados, e para garantir a preferência do consumidor, a criação de um vínculo entre ele e uma determinada marca se torna fundamental. Uma estratégia que vem sendo

muito utilizada atualmente é a criação precoce deste vínculo. Para isso, as empresas têm investido cada vez mais no público infantil, que vem se mostrando um consumidor fiel.

Ao apostarem no uso da fantasia e em relações afetivas que sejam familiares às crianças às quais destinam determinado comercial, os anunciantes buscam vender seus

produtos, perpetuar suas marcas ou instituir o comportamento que desejam. Este público traz como característica a ausência da necessidade do uso de lógica, sendo esta

substituída pela criação de entre suas fantasias e o estabelecimento de hábitos de consumo de interesse dos anunciantes. Nossa metodologia é cunho bibliográfico e

exploratório, analisando quais mecanismos discursivos são utilizados para construir o discurso publicitário que dialoga com as crianças nas propagandas. Para isso

selecionaremos três propagandas que serão analisados alguns elementos que compõem o contexto da propaganda e que podem ser destacados como essenciais à construção

da ideia principal. Os referenciais teóricos são da análise do discurso: Dominique Maingueneau e Patrick Charaudeau. Nas propagandas vende-se não apenas um produto, mas

um estilo de vida, emoções e sensações. Neste contexto, as crianças acabam sendo mais suscetíveis às ideologias construídas pelas propagandas. A busca por influenciar o

comportamento humano, convencendo da necessidade de bens matérias, vai muito além do consumo em si. Os discursos publicitários não apresentam o produto como simples

mercadoria, mas agregam a ele valores que, muitas vezes, dialogam com os valores almejados pela sociedade contemporânea. Ao consumir um produto, o que se leva para casa

não é só o que ele oferece, mas tudo o que o contexto de possuí-lo pode conceder. A produção de sentidos decorrente do discurso publicitário é questionada, considerando-se os

modelos sociais criados busca relacionar a obtenção de um determinado produto a sensações como a satisfação e a felicidade.
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