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Narrativas da segurança no discurso publici-
tário: um estudo semiótico discute os sentidos da 
segurança e da proteção construídos no discurso publi-
citário e suas relações com o consumo e com os compor-
tamentos sociais.

A partir da análise das histórias que os anúncios de 
seguros nos contam, dos anos 1970 aos dias de hoje, o li-
vro expõe os usos que a publicidade faz dos sentimentos 
de medo, vergonha e honra, convidando o leitor a uma 
reflexão sobre valores e mitos que sustentam a socieda-
de contemporânea, sobre nossas vidas e também sobre 
nossos sonhos.

Destinado aos interessados nos estudos da lingua-
gem, sobretudo da Semiótica, e da cultura, principalmen-
te da publicidade, da comunicação e do marketing, o texto 
oferece, para além da análise do discurso exercitada com 
rigor e clareza pelo autor, uma oportunidade para repen-
sar nossas escolhas entre a prudência e a aventura, a sujei-
ção e a transgressão, enfim, entre o risco e o sentido.
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Apresentação

O leitor que se deixa encantar por um bom livro será, sem 
dúvida, atraído por Narrativas da segurança no discurso publici‑

tário: um estudo semiótico, de Luís Alexandre Grubits de Paula 
Pessôa. O livro começa bonito: com a poesia de Saramago, com 
as reflexões introdutórias sobre “as histórias que a publicidade 
nos conta”, sobre nossos valores, mitos e sonhos, e sobre a  
Semiótica, como uma “disposição de espírito” em direção a tudo 
que possa ter sentido. Continua na mesma trilha de prazeres esté-
ticos e racionais: texto bem escrito e argumentado, pesquisa de-
senvolvida com entusiasmo e aprofundamento, conhecimento 
que se elabora e se apresenta com segurança e precisão, resulta-
dos convincentes e relevantes. Termina, de novo, com Saramago 
e suas considerações sobre a morte e a vida. Com isso, o leitor vai 
sendo levado pela mão e pela escrita do autor a perceber e a sen-
tir os valores, os sonhos e os medos que os discursos publicitários 
sobre a segurança constroem. O texto prende o leitor pela argu-
mentação sólida e segura do discurso competente e pela emoção 
do discurso sensível. 

Narrativas da segurança no discurso publicitário: um estudo 

semiótico discute os sentidos da segurança e da proteção cons-
truídos no discurso publicitário e suas relações com o consumo  –  
a satisfação dos desejos de consumo atenua ou mascara o estado 
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um estudo semiótico16

de insegurança da sociedade – e com os comportamentos sociais – 
o discurso publicitário confirma e determina padrões de com-
portamento. Com esses pontos de partida, Luís Pessôa examina 
o modo como a publicidade organiza o sentido de segurança – a 
partir de sentimentos de medo, vergonha e honra –, com a fina-
lidade última de compreender como o tema é tratado na socieda-
de brasileira. 

O livro, cuja pesquisa foi realizada para tese de doutorado e 
que recebeu menção honrosa da Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes), em 2011, traz grandes 
contribuições aos estudos da linguagem, sobretudo da Semiótica 
discursiva, e da cultura, principalmente da publicidade, da comu-
nicação e do marketing, no Brasil. Nesta apresentação, vamos 
destacar apenas quatro contribuições principais: o desenvolvi-
mento e a divulgação dos estudos semióticos; a análise cuidadosa 
de anúncios publicitários de seguros; a apresentação dos mitos e 
valores de nosso tempo sobre a segurança; e o caráter inovador  
e a relevância social.

Em relação ao desenvolvimento e à divulgação dos estudos 
semióticos, várias são as contribuições do trabalho de Luís Pessôa: 

 » o desenvolvimento de uma metodologia de análise do discurso 
publicitário e do marketing, a partir da Semiótica discursiva 
francesa e, principalmente, das propostas de Eric Landowski 
sobre as interações entre sujeitos e sobre o sentido das práti-
cas cotidianas e do estilo de vida, e de Jean -Marie Floch so-
bre a axiologia do consumo; 

 » o estudo das paixões, sobretudo, do medo (inquietude, temor, 
receio, medo, terror), mas também da vergonha e da honra, no 
discurso publicitário sobre a segurança, em que o autor reto-
ma análises de vários semioticistas sobre as paixões, mas tam-
bém propõe mudanças nesses percursos passionais, tanto em 
decorrência das análises efetuadas dos discursos publicitários, 
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quanto da “semiotização” de trabalhos de outros estudiosos 
que trataram das paixões humanas decorrentes da busca 
pela segurança;

 » o desenvolvimento de estudos semióticos diacrônicos;
 » a divulgação dos estudos semióticos nas áreas de comunica-

ção e marketing.

Quanto à análise, realizada com cuidado e bons resultados, fo-
ram examinados, dos pontos de vista sincrônico e diacrônico, anún-
cios de seguro de vida e de automóvel veiculados na imprensa, de 
1973 a 2008. São anúncios, em geral, dos grandes bancos de varejo e, 
em menor número, de seguradoras que não são vinculadas a bancos. 

As narrativas dos discursos de seguro tratam da busca do 
homem por segurança, desencadeada, muitas vezes, pelos pró-
prios anúncios e também por discursos políticos e da imprensa, 
que exacerbam a percepção do risco, que tornam aguda a cons-
ciência do risco. Nessa perspectiva, o discurso da publicidade de 
seguros é considerado um agente de “conscientização do risco” 
que, em suas estratégias de manipulação, ao mesmo tempo em 
que alerta o destinatário para determinados riscos, oferece solu-
ções de segurança e proteção. 

O estudo sincrônico, em que foram analisadas todas as eta-
pas de produção dos sentidos do texto, permitiu destacar os pro-
cedimentos usados em cada década do período analisado e os 
valores e paixões de segurança e risco desses momentos. No exa-
me diacrônico, foram identificadas as mudanças ocorridas no 
tempo, mas também uma linha comum na evolução do sentido de 
segurança.  Entre outros resultados, o autor mostra que:

 » predominam, nos dois tipos de abordagem, as narrativas de 
“final feliz”, e as de “final triste”, que, mais raras e “popula-
res”, ocorrem em anúncios dirigidos a destinatários de me-
nor poder aquisitivo;
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 » do ponto de vista tanto sincrônico quanto diacrônico, o 
grande tema dos anúncios de seguros é o da proteção, desen-
volvido na manutenção da honra, na perpetuação pelos fi-
lhos, na independência;

 » nos anúncios de seguro de vida passa -se, diacronicamente, 
“da morte explicitada à explicitação da vida”; da dependên-
cia socioeconômica da mulher à sua independência, com 
mudanças, portanto, dos papéis sociais do homem e da mu-
lher; o conceito de honra, das publicidades mais antigas, é 
atenuado; aos valores práticos atribuídos aos produtos são, 
com o passar do tempo, somados valores utópicos, mais sen-
soriais e emocionais; 

 » nos dois tipos de anúncios, de vida e de seguros de carro, a 
manipulação por intimidação, pelo medo, é substituída, 
diacronicamente, por estratégias persuasivas baseadas nos 
temas da felicidade, da tranquilidade, da independência e 
da identidade. 

O trabalho aponta mitos e valores de nosso tempo sobre a 
segurança, a partir da análise dos anúncios de seguros e também 
do estabelecimento, com base em historiadores da École des  

Annales, de relações entre a iconografia religiosa medieval e mo-
derna, ligada à segurança, e a da publicidade contemporânea de 
seguros, e entre os percursos passionais dos anúncios e as crenças, 
sentimentos e representações de mundo das sociedades medieval 
e moderna. Três mitos e valores de nossa época foram destacados 
na análise do discurso publicitário: a “pequena mitologia da fa-
mília brasileira”, a “pequena mitologia dos cuidados com o carro 
no Brasil” e a permanência, cristalizada, de valores cristãos do 
senso comum ligados à proteção, sobretudo com as figuras do 
manto protetor de Maria, da mão de Deus e do anjo  da  guarda.

Na “pequena mitologia da família brasileira”, constituída pra-
ticamente em todos os anúncios de seguros, a família brasileira é 
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uma família feliz, com pai, mãe e filhos sorridentes e tranquilos, 
formada por “pai provedor”, “mãe protetora” e filhos “providos 
e protegidos”. Segundo Luís Pessôa, a ideologia da felicidade 
decorre, nesses anúncios, da construção e da manutenção da fa-
mília tradicional das classes média e alta da população brasilei-
ra, da perpetuação dos valores da proteção e da honra, e da ga-
rantia de consumo.

A “pequena mitologia dos cuidados com o carro no Brasil” 
aponta que a proteção do veículo e de seu condutor não é o único 
valor da publicidade de seguro de carro. Os anúncios constroem 
também, ou principalmente, uma “pequena mitologia” das rela-
ções entre o brasileiro e seu carro, bem cuidado e protegido.

Finalmente, devem ser ressaltados o caráter inovador e a re-
levância social de Narrativas da segurança no discurso publicitá‑

rio: um estudo semiótico. A inovação ocorre, principalmente, na 
escolha teórica e metodológica, pois, como foi já apontado, a 
base das reflexões teóricas e das análises de questões de comuni-
cação e de marketing é uma teoria geral do discurso, a Semiótica 
de orientação francesa, e, nela, Luís Pessôa foi buscar os estudos 
de Eric Landowski sobre as interações de risco. O livro retoma, 
com seriedade e profundidade, esses estudos, mostrando seu al-
cance, tanto do ponto de vista teórico, quanto para a análise de 
textos no campo da comunicação e do marketing, em que são 
pouco utilizados. Luís Pessôa inova no uso e no desenvolvimen-
to da teoria e da metodologia nessas áreas e nas análises efetua-
das e dá a seu trabalho a relevância dos estudos que nos permi-
tem conhecer melhor a sociedade brasileira, com seus mitos 
medos e sonhos, no campo tão agudo das questões de segurança. 
Podemos, assim, entender melhor as mudanças na representação 
da família brasileira, as transgressões de valores tradicionais, 
com o crescimento do papel da mulher, a diminuição de tama-
nho das famílias e a maior aproximação de pais e filhos, e, ao 
mesmo tempo, o comportamento conservador nas relações entre 
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as pessoas e com as coisas, e a construção de um estilo de vida 
baseado no consumo. 

Estas poucas linhas de apresentação do livro são apenas uma 
amostra da riqueza e novidade do trabalho elaborado e da rele-
vância social dos resultados obtidos. Passemos, finalmente, ao 
prazer da leitura.

Diana Luz Pessoa de Barros
em setembro de 2013
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