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O ETHOS DISCURSIVO NO EDITORIAL: O USO DE RECURSOS LINGUISTICOS 

PARA PERSUADIR O LEITOR 

 

1. RESUMO: O gênero editorial é encontrado em revistas e jornais e expressa a 

opinião da empresa que produz. Em revistas geralmente é escrito pelo diretor da 

redação e trata de assuntos atuais baseado nas matérias publicadas daquele mês. 

Este projeto almeja analisar, com base nos conceitos de gênero e nos estudos de 

Maingueneau (2002, 2008, 2012), o ethos discursivo utilizado na Revista LOLA e 

expor os elementos linguísticos aplicados no discurso para criar um efeito de 

verdade, de persuasão e de aproximação com o leitor, a fim de que ele se identifique 

com os assuntos abordados e seja um comprador assíduo da revista. 

 

2. INTRODUÇÃO: A primeira revista impressa surgiu na Alemanha no século 

XVII, e não foi por acaso, pois o artesão Johannes Gutenberg, dois séculos, antes 

desenvolveu a impressão com tipos móveis, que eram usados para imprimir jornais e 

livros. Nessa época, as revistas que surgiam eram de caráter didático, quase uma 

coletânea de textos. Já no século XX, com o aperfeiçoamento das técnicas de 

impressão e ampliação da publicidade, as revistas se popularizaram no mundo todo, 

tornou-se um veículo de comunicação de massa. Atinge uma grande quantidade de 

receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor, neste caso, a revista. 

Eram criadas visando determinados público alvo. Revistas sobre ciência, educação, 

entretenimento, religião, etc. foram surgindo, e cada assunto pretendia transmitir 

determinadas informações ao leitor.  

 O gênero editorial é encontrado em revistas e jornais e expressa a opinião da 

empresa que produz. Geralmente aparece logo nas primeiras páginas de revistas e 

jornais, apresentando a edição vigente. 

 Como cada mês os focos mudam, e a revista aborda assuntos atuais, a nota 

de redação geralmente mescla assuntos do mundo com as matérias que a 

compõem naquele mês. Uma revista de moda e assuntos rotineiros do universo 

feminino não tem só como função instruir e instigar o leitor a comprar os produtos da 

moda, mas também informar e atualizar o seu público alvo.  

 O ethos discursivo, que será um dos elementos estudados nesse projeto, é 

um fenômeno enunciativo do qual ao se utilizarem palavras no processo de 

comunicação, imagens discursivas são criadas pelos modos de dizer que remetem a 
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uma maneira de ser, segundo Maingueneau (2008). Persuasão é uma técnica de 

comunicação que tem por objetivo induzir o indivíduo a acreditar em algo ou em uma 

idéia, aceitar que aquilo que está sendo exposto seja verdadeiro. 

 

3. OBJETIVOS 

 Analisar a linguagem utilizada no editorial, a partir de duas edições de uma 

revista feminina para mulheres adultas. Mostrar como o mês e as datas 

comemorativas influenciam diretamente na construção do discurso da Revista. 

 Evidenciar o ethos discursivo dos enunciados e distinguir o efeito de 

persuasão. 

 Observar a constituição do ethos discursivo feminino como reflexo de uma 

ideologia que procura “manipular” o comportamento social. 

 

4. METODOLOGIA 

 A pesquisa será realizada numa abordagem qualitativa, considerando os 

seguintes procedimentos metodológicos:  

 

a) Revisão da Literatura; 

b) O corpus: 

Para essa pesquisa será utilizado as edições 27 e 28 da Revista LOLA, mês 

de dezembro de 2012 e Janeiro de 2013. A seção utilizada é a Nota da Redação, 

que se encontra logo nas primeiras páginas da revista. 

c) Procedimentos de análise: 

O corpus será analisado nas seguintes categorias: 

 

 Análise da linguagem: o uso de adjetivos para promover a 

revista e o uso de variações linguísticas para aproximar o leitor. 

 Exposição das datas comemorativas: como a revista as utiliza 

para criar as seções daquele mês e como isso influencia na 

abordagem do editorial ao leitor. 

 O uso de imagens ou charges: verificar o porquê do uso deste 

recurso visual é importante e que diferença irá fazer ao leitor, no 

momento de construir um ethos discursivo referente à revista. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 Com base na Análise do Discurso e levando em consideração os estudos de 

Maingueneau sobre gêneros discursivos, cenografia e ethos discursivo, está sendo 

concluída a revisão da literatura. 

 Com o corpus dividido em categorias de análise, estão sendo analisados 

previamente o uso de recursos lingüísticos (adjetivos, variações lingüísticas) como 

elementos de persuasão e de aproximação ao leitor, no editorial. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Com a realização deste projeto, espera-se a construção de uma leitura mais 

crítica do texto, em especial o jornalístico, além, claro de apresentar uma análise 

aprofundada sobre o ethos discursivo presente no editorial da Revista Feminina 

LOLA, baseando-se no conceito de gênero exposto por Bakhtin (2000) e nos 

estudos sobre ethos discursivo de Maingueneau (2008).  

Por estarmos no domínio discursivo das letras, cujo objetivo é o domínio da 

linguagem verbal e não-verbal, nos mais diferentes domínios discursivos, espera-se 

que, com o desenvolvimento desta pesquisa, seja possível compreender a 

articulação dos elementos linguísticos aplicados no discurso para criar um efeito de 

verdade e de aproximação com o leitor, persuadindo-o a criar um ethos discursivo 

positivo sobre todo o conteúdo da Revista. E que isso possa ser um elemento de 

reflexão e contribuição para a sua aplicabilidade no processo de ensino-

aprendizagem da escola básica, uma vez que buscamos a formação inicial de 

professor de língua portuguesa e respectivas literaturas. 
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