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O presente trabalho tem como objetivo discutir o caráter narrativo das campanhas 

publicitárias. A elaboração do briefing, instrumento inicial necessário para o desenvolvimento 
de uma campanha publicitária, permite selecionar os elementos essenciais a serem trabalhados 
pelo planejamento. Este, durante a organização estratégica das informações torna possível a 
combinação de tais elementos em uma estrutura narrativa que será expressa através das 
estratégias de criação e mídia. O conjunto de peças, então veiculado, convida o público-alvo a 
participar de um jogo capaz de produzir sentidos, os quais permitem não apenas a 
compreensão da mensagem, como também, auxiliam o processo de identificação desta com a 
demanda do referido público e transmitem modelos de comportamento que organizam o 
funcionamento social.  
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1. Publicidade e Propaganda: verdadeiras contadoras de estórias. 

 

O surgimento da publicidade no Brasil data por volta de 1808 com o advento do 

jornalismo no país. O modelo europeu, especialmente o português, foi logo assimilado pelos 

periódicos brasileiros da época. A venda de espaços para informações à comunidade com 

intenção de divulgar algum produto ou serviço logo adquiriu forma característica através de 

textos, por vezes, acompanhados por desenhos em litogravuras. Os então chamados - reclames 

apresentavam linguagem simples, informação objetiva e bem adjetivada. Já no final do século 

XIX, é possível perceber uma preocupação rudimentar com a fixação de marcas e produtos. 

O século XX tem início com a forte influência do modelo americano na publicidade e na 

propaganda brasileira, agora fortemente criativa e com linguajar mais apurado e persuasivo. 

Arte e técnica se misturam, e combinadas aos conhecimentos dos campos da linguagem, da 

teoria da imagem, da comunicação social, da antropologia, da sociologia, da psicologia, do 

marketing e das novas tecnologias produzem anúncios estrategicamente elaborados não 

apenas capazes de resolver um problema de comunicação, mas também de exercer uma 

função econômica e social junto a um determinado público-alvo.  
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Fazer publicidade e propaganda implica em divulgar informações cada vez mais 

inseridas no cotidiano de um grupo social. O aspecto comercial introduzido a partir do século 

XIX outorga à publicidade uma responsabilidade muito maior do que o mero compromisso 

em divulgar produtos e serviços através de anúncios geralmente pagos e veiculados por um 

anunciante com interesse comercial. A comunicação publicitária encontra no século XX 

terreno fértil para desenvolver-se como uma área da comunicação que participa da dinâmica 

social. Paulatinamente, ao alterar o seu foco - racional, emocional, social e ambiental - a 

comunicação publicitária incorpora em seu discurso elementos de diferentes esferas do 

cotidiano que a instalam em níveis mais profundos do tecido social.  

Em princípio é possível identificar como objetivos a serem alcançados pela publicidade 

a divulgação e a promoção de empresas, marcas e serviços e ainda, a criação, expansão, 

correção, educação, consolidação e  manutenção dos respectivos mercados. Para tanto, a 

mesma pode-se valer, dentre outras, das seguintes estratégias: lançar a marca de um novo 

produto ou serviço; obter top of mind da marca; elevar o share of mind da marca; conseguir 

um elevado recall; construir, sustentar ou consolidar a imagem da marca; reposicionar o 

produto ou serviço e comunicar um diferencial ou uma novidade do produto. Contudo, ao 

desempenhar tais atividades, a publicidade assim como a propaganda, transformam-se em um 

elemento constitutivo da cultura de uma sociedade capaz de participar de forma dinâmica da 

sua organização e de maneira concomitante ser por ela organizado.  

Nesta perspectiva, torna-se pertinente ressaltar que não se trata aqui de entender a 

publicidade e a propaganda como manipuladora da realidade passível de controlar o processo 

cultural e condicionar as diretrizes da conduta individual ou coletiva. A aparente onipotência 

do publicitário é substituída pela sua inserção em um processo circular do qual fazem parte de 

forma complementar tanto aspectos organizacionais do cliente como os aspectos pertinentes 

ao público-alvo. A campanha publicitária conta estórias e insere o público-alvo em um jogo 

que produz sentidos, estes se organizam em uma nova narrativa tematologicamente recorrente 

no imaginário social. A nova narrativa oferece ao público-alvo modelos de comportamento 

capazes de organizar o funcionamento social.  

A campanha publicitária, entendida como narrativa culturalmente construída, apresenta 

como implicação a relação de coexistência entre a imagem da marca/produto/serviço e o 

relato da mesma. Isso porque, o publicitário só divulga informações a respeito da imagem da 

marca/produto/serviço ao relatar a sua distinção dentre o universo de todas disponíveis. Desta 

forma, a imagem só passa a existir a partir do momento em que o publicitário a constrói 



narrativamente. Como narrativa, a campanha estabelece fronteiras artificiais, segundo 

RICOEUR (1994) construindo totalidades significativas a partir de acontecimentos dispersos.   

É possível inferir que, enquanto profissional, o publicitário se coloque externo à 

realidade. No entanto, como parte integrante de um sistema seu trabalho pode ser entendido 

como resultante de um olhar responsável por selecionar os aspectos que caracterizarão a 

imagem de uma marca, produto ou serviço. Baseado nos postulados descritos por Maturana 

(1997), a realidade inexiste independente do observador e tudo o que é dito é dito por um 

observador. Sob este prisma, a campanha publicitária consiste em uma distinção da realidade 

multiversa feita por um observador. Contudo, considerar a realidade como multiversa implica 

em aceitar a capacidade do ser humano em construí- la através do domínio lingüístico. Neste 

sentido, o termo pressupõe uma objetividade entre parênteses capaz de aceitar múltiplas 

versões, ou seja, “tantos domínios da realidade quantos domínios de coerências operacionais 

sejam constituídos pelas operações de distinção dos observadores”3. 

 A objetividade entre parênteses liberta a realidade de sua condição externa e, por 

conseguinte, do compromisso com a verdade4, para então compreendê- la como o resultado de 

uma construção consensualmente compartilhada por uma comunidade de observadores e 

capaz de múltiplas verdades, cada qual estruturada através de diferentes narrativas. As 

narrativas, por sua vez, segundo Maturana e Varela (2001), permitem à linguagem construir a 

realidade, não como a origem de uma referência, mas como um modo de contínua 

transformação no devir do mundo lingüístico que os indivíduos constroem uns com os outros.   

A publicidade e a propaganda se apresentam como importantes propulsoras do processo 

de construção da realidade, uma vez que, ao identificar a demanda, ou seja, o desejo latente 

do público-alvo, o publicitário distingue os aspectos possíveis de caracterizar a imagem da 

marca, produto ou serviço organizando-os narrativamente. Em seguida, oferece ao público-

alvo a possibilidade de compartilhá- la e, por conseguinte, consensualmente construir a 

realidade na qual ambos se encontram inseridos. A campanha publicitária ao transmitir 

informação produz um efeito ritualístico capaz de organizar a experiência social num 

determinado tempo e espaço. 

Ao apresentar os anúncios, a campanha publicitária conta estórias que escrevem e 

inscreve-se nas narrativas que perspectivam a realidade a ser compartilhada e organizam o 
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processo de funcionamento social. Contudo, é justamente devido à capacidade em oferecer 

modelos de funcionamento que o caráter narrativo das campanhas pode se aproximar da 

narrativa mitológica, isso porque “o mito é primeiramente um dispositivo metafórico para 

dizer às pessoas delas próprias, de outras pessoas e do complexo mundo de objetos naturais e 

mecânicos no qual eles vivem”5.  

Como parte de um processo ritualístico, narrativas mitológicas e anúncios permitem de 

forma dinâmica o contar e o re-criar de modelos da experiência social. Neste sentido, o caráter 

ritualístico opera tanto em um nível pragmático do comportamento individual e coletivo 

quanto em um nível simbólico, seja individual ou coletivo. O anúncio, como aspecto 

pragmático, apresenta novidades e aspectos inusitados, inesperados e extraordinários que 

buscam satisfazer os desejos do público-alvo, no entanto, como aspecto cultural, transmite 

acontecimentos familiares, cujos temas parecem repetir-se e embora se refiram a aspectos 

diferentes podem ser codificados em estruturas pré-concebidas e previsíveis.  

Sob este prisma, a publicidade e a propaganda se apresentam como importantes 

propulsoras do processo de construção da realidade, uma vez que, ao identificar a demanda, 

ou seja, o desejo latente do público-alvo, o publicitário o insere, cotidianamente, em um jogo 

entre objetividade e suspensão da objetividade, onde aquela pode ser suspensa ao propiciar o 

surgimento de uma intersubjetividade que desencadeia a travessia do mundo real para o 

mundo dos sentidos produzidos. Ao definir as estratégias de criação e mídia da campanha 

publicitária a ser veiculada, o publicitário assume junto com o cliente-anunciante o 

compromisso de divulgar informações verdadeiras, mas ao construir a campanha publicitária 

de forma narrativa acaba por oferecer também modelos de comportamento presentes na 

organização social.  

 

 

2. Processo Publicitário: o grande enredo. 

 

A campanha publicitária tem início com a elaboração de um briefing6 pelo profissional 

de atendimento (ou pelo cliente). Este pedido de trabalho consiste na coleta de informações 

necessárias para o desenvolvimento do planejamento da campanha. Ao receber o briefing o 

profissional de planejamento encontra o problema de comunicação a ser resolvido e um 
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de propaganda ou promoção de vendas” (CORRÊA, 2002 p. 74).  



conjunto de dados relativos ao produto, mercado, consumidor, empresa e objetivos do cliente. 

Dentro do limite da verba disponível, seu trabalho consiste em: avaliar a situação atual do 

mercado; identificar a imagem da marca, produto ou serviço; conhecer o público-alvo e a sua 

localização; definir objetivos e metas, e encontrar estratégias de comunicação que os 

viabilizem; e desenvo lver sistemas de avaliação e controle dos resultados da campanha. Os 

dados uma vez interpretados e estrategicamente organizados em um plano de ação, seguem 

caminho rumo à criação e à mídia para a definição dos seus respectivos objetivos e estratégias.  

O profissional de mídia escolhe os meios de comunicação mais eficientes para resolver 

o problema de comunicação e alcançar os objetivos da campanha. Considerando o limite da 

verba, este profissional estabelece o plano de mídia 7 e elabora a programação de mídia8. Com 

o formato definido das peças a serem criadas, a dupla de criação (diretor de arte e redator) 

compartilha o foco da campanha e determina o tema, a abordagem e a mensagem da mesma. 

Uma vez aprovado pelo cliente, o material segue para a produção. Já finalizado o material 

publicitário é distribuído para os meios de comunicação para serem veiculados de acordo com 

a programação de mídia previamente definida.  

Assim entendido o desenvolvimento da campanha publicitária pode parecer um processo 

resultante de uma mera combinação entre técnica e arte que faz uso de estratégias 

comunicacionais para atingir objetivos mercadológicos. No entanto, a contextualização da 

engrenagem publicitária no tecido social torna visível uma gama de relações de diferentes 

ordens, nas quais a publicidade e a propaganda através de uma campanha convidam o 

público-alvo a participar de um jogo de produção de sentidos. As estruturas manifestas pelos 

interesses do cliente/anunciante e pelas estratégias e mensagens publicitárias cedem espaço às 

estruturas, até então, latentes capazes de produzir sentidos através do jogo intersubjetivo entre 

a campanha publicitária veiculada e o público-alvo. 

 

 

3. O Anúncio e a Obra. 

 

O caráter ritualístico da publicidade e da propaganda confere à campanha uma 

contingência por vezes semelhante ao jogo presente na leitura literária, o que torna pertinente 

uma aproximação entre alguns conceitos. Ao tomar como base a leitura literária tal como a 
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programa, horário, tamanho ou duração da peça publicitária, número total de inserções, custo unitário, índices de audiência 
ou de leitura, GRP’s alcançados com a programação, custo total, freqüência e alcance” (CORRÊA, 2002 P. 158). 



descrevem alguns autores é possível perceber a aplicação de conceitos próprios da literatura à 

publicidade e à propaganda com intuito de observar o jogo manifesto no encontro entre a 

campanha e o público-alvo. Sob esse prisma, conceitos como autor implicado, texto 

inacabado e leitor implicado se apresentam fundamentalmente importantes para a 

compreensão do processo de comunicação publicitária.  

Fundamentado em uma teoria da leitura, com ênfase na própria resposta do leitor aos 

estratagemas do autor implicado, Ricoeur (1997) sugere a teoria da literatura menos voltada 

para retórica, e a aponta como oscilando entre uma fenomenologia ou uma hermenêutica. Isso 

porque a fenomenologia, ao definir como ponto de partida o aspecto inacabado do texto 

literário, ressalta o processo de co-construção dos sentidos, os quais jamais se 

consubstanciariam na ausência do leitor. Sendo assim, um texto inacabado pode ser descrito  

“no sentido de que oferece diferentes “vistas esquemáticas”, que o leitor é chamado a 
“concretizar”; por esse termo, deve-se entender a atividade figurante pela qual o leitor se 
empenha em se figurar os personagens e os acontecimentos relatados pelo texto; é 
relativamente a essa concretização figurante que a obra apresenta lacunas, “lugares de 
indeterminação”; por mais articuladas que sejam as “vistas esquemáticas” propostas à 
execução, o texto é suscetível de execuções diferentes. E ainda no sentido de que o 
mundo que ele propõe se define como o correlato intencional de uma sequência de frases, 
do qual falta fazer um todo, para que um tal mundo seja visado.” (INGARDEN, 1974 
apud RICOEUR, 1997 pp. 287-288) 

O leitor previsto pelo autor como capaz de cooperar para a atualização textual deve 

movimentar-se interpretativamente conforme o autor se movimentou para produzir o texto. O 

jogo de retenções e protensões do texto far-se-á presente à medida que o leitor aceitá-lo no 

jogo de suas próprias expectativas. É possível constatar que o mundo do texto assinala, então 

segundo Ricoeur (1997) a abertura do texto para o que está “fora” dele, para o seu “outro”, na 

medida em que o mundo do texto constitui relativamente à estrutura “interna” do texto uma 

intenção absolutamente original. Mas deve-se ressaltar que considerado à parte da leitura, o 

mundo do texto continua sendo uma transcendência na imanência. Seu estatuto ontológico 

permanece em suspenso: em excesso relativamente à estrutura, à espera da leitura. 

De forma semelhante, a campanha publicitária só se caracteriza como um processo de 

co-produção de sentidos a partir do momento em que o público-alvo decodifica seu conteúdo 

informativo e atualiza seus significados. Para tanto, o leitor responde à estratégia do autor 

acompanhando a configuração e apropriando-se da proposta do mundo do texto. Neste sentido, 

como afirma Paul Ricoeur (1997), de tanto procurar a “leitura no texto”, uma escrita só se 

deixa interpretar em função das interpretações que ela abre; com isso a leitura por vir é a 

incógnita sobre a qual a escrita é perspectivada.  A tríade formada pelo autor-texto- leitor 



configura o momento do ato de ler; a leitura por sua vez faz parte do texto, está inscrita nele. 

A leitura já não é o que o texto prescreve; ela é o que revela a estrutura por meio de 

interpretação.  

Ao considerar o ato de ler, autores como Paul Ricoeur, Umberto Eco e Wolfgang Iser 

trazem importantes postulados teóricos para a compreensão do processo de interação entre o 

texto e o leitor. Referindo-se ao processo de interação entre o texto e o leitor das narrativas 

literárias, Umberto Eco (2002) afirma que um texto postula o próprio leitor como condição 

indispensável, não só da própria capacidade concreta de comunicação, mas também da 

própria potencialidade significativa. Assim como o autor entrega o texto ao leitor para que 

este o atualize, o publicitário entrega o anúncio ao público-alvo da campanha. No entanto, 

ambos ao entregarem seus produtos ao jogo entre o mundo do texto e o mundo do leitor 

afastam-se do processo de interação, permitindo que apenas as marcas por eles deixadas no 

texto conduzam seus leitores às possibilidades de produção de sentidos. 

O publicitário como o autor literário entrega o anúncio não a um leitor empírico, mas a 

um tipo de leitor pressuposto, o que U. Eco descreveu como leitor-modelo, W. Iser como 

leitor implícito e P. Ricoeur como leitor implicado. O leitor-modelo constitui um conjunto de 

condições de êxito, textualmente estabelecidas que devem ser satisfeitas para que um texto 

seja plenamente atualizado no seu conteúdo potencial. U. Eco (2002) acrescenta que prever o 

leitor-modelo não significa somente “esperar” que ele exista, mas sim também mover o texto 

de modo a construí- lo; de forma capaz de perspectivar a competência sob a qual o texto 

repousará, o que não indica que o texto é entregue à onipotência do leitor, mas que ao mesmo 

tempo em que o texto pressupõe a competência necessária do leitor, de modo recursivo, acaba 

por direcioná- la. 

A forma como o autor se faz presente, explícita ou implicitamente, torna-se 

fundamentalmente relevante na tentativa de compreensão do jogo manifesto no ato de ler. Isso 

por que ao tomar da literatura os conceitos de autor implicado descrito por Paul Ricoeur (1997) 

e autor-modelo de Umberto Eco (2002), esses podem ser facilmente utilizados na 

compreensão da postura do publicitário diante de seu anúncio. Ricoeur (1997) afirma que 

diante do texto o único tipo de autor cuja autoridade está em jogo não é o autor real, objeto de 

biografia, mas sim o autor implicado; ele é quem toma a iniciativa da prova de força que 

subjaz à relação da escritura com a leitura.  

“Os procedimentos retóricos pelos quais o autor sacrifica a sua presença consistem 
precisamente em dissimular o artifício pela verossimilhança de uma história que parece 



contar-se sozinha e deixar falar a vida, que assim, é chamada de realidade social, 
comportamento individual ou fluxo de consciência.” (RICOEUR, 1997 p. 279) 

Tais procedimentos, por sua vez, permitem ao publicitário assim como ao autor literário 

outorgar à estória o poder de interlocução com o leitor. Neste sentido, o anúncio funcionaria 

como a materialidade necessária para o diálogo com o mesmo, o publicitário lança mão de sua 

presença explícita no texto e, por conseguinte, desempenha seu papel de co-construtor da 

realidade ao organizar a narrativa capaz de distinguir a verdade de uma realidade multiversa. 

Ao considerar o conceito de autor implicado e leitor implicado, Ricoeur (1997) num 

primeiro momento estabelece uma simetria entre os termos, tendo cada um suas marcas do 

texto. Construídos no texto, são ambos correlatos ficcionalizados de seres reais: o autor 

implicado identifica-se com o estilo singular da obra; o leitor implicado, com o destinatário a 

que se dirige o destinador da obra. Contudo, Ricoeur (1997) acrescenta que tal simetria se 

revela um pouco mais complexa, uma vez que o autor implicado consiste em um disfarce do 

autor real, que desaparece transformando-se em narrador imanente à obra – voz narrativa; e o 

leitor real é uma concretização do leitor implicado, visado pela estratégia de persuasão do 

narrador; relativamente, o leitor implicado permanece virtual enquanto não é atualizado. 

Assim, ao passo que o autor real se apaga no autor implicado, o leitor implicado ganha corpo 

no leitor real, onde procede a significação da obra. 

A descrição do conceito de autor-modelo de U. Eco corrobora os aspectos já postulados 

por Ricoeur (1997). Eco (2002) acrescenta que a configuração do autor-modelo depende de 

traços textuais, mas põe em jogo o universo do que está atrás do texto, atrás do destinatário e 

provavelmente diante do texto e do processo de cooperação, o qual não deve ser entendido 

como a atualização das intenções do sujeito empírico da enunciação, mas como as intenções 

virtualmente contidas no enunciado. Não obstante, ao fazer jus ao autor-modelo, torna-se 

pertinente considerar as circunstâncias de enunciação, não só para melhor compreendê- lo 

como também para possibilitar a inferência das intenções do sujeito empírico da enunciação, 

ao determinar a escolha de um autor-modelo.  

“Se de um lado, o autor empírico, enquanto sujeito da enunciação textual, formula uma 
hipótese de leitor-modelo e, ao traduzi-la em termos da própria estratégia, configura a si 
mesmo autor na qualidade de sujeito enunciado, em termos igualmente “estratégicos”, 
como modo de operação textual. De outro lado também o leitor empírico, como sujeito 
concreto dos atos de cooperação, deve configurar para si uma hipótese de autor, 
deduzindo-a justamente dos dados de estratégia textual.” (ECO, 2002 p. 46) 

O ato de ler consiste em um processo recursivo onde autor, circunstâncias da 

enunciação, texto e leitor se influenciam mutuamente. Mesmo frente a um encadeamento 

temporal linear em que cada instância se faz presente, o ato de ler em si representa a 



confluência simultânea de todas elas. A campanha publicitária pode, então, ser entendida 

como semelhante a um texto aberto, pois como na literatura, 

“o autor decide até que ponto deve controlar a cooperação do leitor e onde esta é 
provocada, para onde é dirigida, onde deve transformar-se em livre aventura 
interpretativa. Só uma coisa ele tentará com sagaz estratégia: que, por ma ior que seja o 
número de interpretações possíveis, uma ecoe a outra, de modo que não se excluam, mas 
antes, se reforcem mutuamente.” (ECO, 2002 p. 42) 

A série de anúncios que compõem uma campanha, uma vez encadeada, pode conferir 

uma sequência ao público-alvo semelhante à de uma narrativa. Os fatos e aspectos 

apresentados, assim concatenados, sugerem o desenrolar de uma história. Os textos, verbal e 

não verbal9, se apresentam como obra a ser decodificada pelo leitor; este por sua vez, frente 

ao “espelho do real”, se coloca como capaz de transcender à própria obra. O “mundo do 

texto” se abre ao leitor com uma pluralidade de significados, cuja “coisa do texto” não mais 

pertence ao autor, pois já se encontra à disposição do que Ricoeur (1997) chamou de “mundos 

possíveis” do leitor.  

Desde o início da cadeia publicitária com a elaboração do briefing é possível identificar 

a contribuição das informações coletadas para a organização dos elementos narrativos. A 

definição do problema de comunicação a ser resolvido sugere a seleção dos aspectos que irão 

gravitar em torno do tema central da narrativa. O posicionamento, os objetivos e as estratégias 

escolhidas pelo planejamento dão seqüência à organização narrativa, incorporando elementos 

que constituirão a trama. O profissional de mídia define o formato e orienta o caminho a ser 

percorrido para que aconteça o encontro entre a narrativa e o público-alvo. Por fim, a criação 

concretiza a estrutura narrativa ao decidir a estratégia e tática de criação, o tema e a 

abordagem da campanha. 

No jogo manifesto no ato de ler, em que leitor e obra são considerados partes ativas do 

processo de negociação dos significados, a análise da narrativa, do texto verbal e não verbal, 

pode revelar indícios capazes de produzir sentidos. Tais sentidos, uma vez encadeados, 

tornam manifesta uma nova organização da narrativa que, abstraída dos fatos físicos e sociais, 

possibilita a evidência de elementos universais recorrentes no cotidiano contemporâneo. A 

recorrência tematológica funciona como centro organizador dos sentidos produzidos pela 

narrativa possibilitando ao leitor um contínuo processo de indução e dedução frente aos 

“mundos possíveis” do texto, capaz de não só cristalizar um fragmento escolhido do real, 

                                                 
9 A expressão “texto não verbal” deve, aqui, ser entendida como o conjunto de elementos (imagens fixas ou em movimento, 
desenhos, ilustrações, gravuras) possíveis de compor o anúncio ou a campanha publicitária. 

 



como junto ao leitor, se constituir em uma nova história. Northrop Frye (2000) ressalta a 

função do tema em reagrupar os incidentes de uma nova maneira na tentativa de reconstruir o 

enredo, para que, ao identificá-los como manifestação do tema, não permaneçam 

descontínuos, separados uns dos outros.  

 

4. E quem quiser que conte outra estória ... 

 

A Publicidade e a propaganda ao exercerem o papel de contadoras de estórias também 

podem ser consideradas como uma estrutura de sentido capaz de cristalizar aspectos de uma 

determinada sociedade. O jogo entre a campanha e o público-alvo permite ao mesmo 

produzir sentidos que, uma vez encadeados, são capazes de propiciar o surgimento de uma 

nova organização narrativa, cujo tema central ao conferir unidade à trama pode encontrar 

recorrência em culturas de tempos e espaços diferentes.  Duch (1998) permite considerar a 

narrativa como o meio mais adequado para dizer e expressar os aspectos mais problemáticos 

e enigmáticos que podem existir.  

Ao acrescentar que esta pode ser caracterizada como o produto da consciência humana, 

que impõe ordem e coerência às experiências realizadas em determinado tempo, cujo 

passado, presente e futuro não constituem entidades metafísicas independentes, mas sim 

categorias da consciência organizada, que são indispensáveis para a criação e fortalecimento 

da identidade pessoal, o autor evidencia a recorrência tematológica da narrativa no 

imaginário social capaz de permitir o intercâmbio entre os aspectos lógicos e míticos que o 

organizam através de processos imaginativos e abstrativos que se encontram implicados na 

construção social da realidade, seja individual ou coletivamente. 

O jogo entre leitor e texto presente nas narrativas publicitárias insere o público-alvo em 

mundos possíveis capazes de atuar como modelos exemplares de funcionamento para uma 

determinada sociedade. A publicidade e a propaganda fazem uso da recorrência tematológica 

de tais modelos e de forma ritualística dão continuidade ao processo de organização social a 

partir da co-construção de estruturas de sentido consensualmente compartilhadas. 

Paulatinamente, as narrativas publicitárias cristalizam modos de funcionamento em um 

tempo e espaço capazes de permitir ao público-alvo identificar as narrativas que organizam a 

realidade social, individual ou coletiva, da qual fazem parte.    
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