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Os estudos sobre gêneros têm sido muito recorrentes nas pesquisas linguísticas e 

inúmeras são as tentativas de definições adequadas que os colocam em compartimentos 

bem delimitados por suas características formais e funcionais. Mas essas formas de 

identificação não são atuais e já aparecem nos textos teóricos desde os estudos literários 

e retóricos com suas classificações taxonômicas, sendo a Linguística apenas herdeira 

dessas tentativas. Mas seria possível fazer uma sistematização? Como os gêneros se 

constituem? Esses têm sido alguns dos questionamentos que têm circulado no meio 

acadêmico a respeito do tema e, neste texto, não estamos buscando definir a questão, 

mas abrir o horizonte das possibilidades, recorrendo a uma abordagem sociodiscursiva 

de análise, a partir dos apontamentos da teoria do Círculo de Bakhtin (1919-1974)3, já 

que nosso olhar parte de uma perspectiva em que os gêneros se constituem em função 

das necessidades sociais. 

Podemos dizer que, na Linguística, a preocupação com os gêneros e as inúmeras 

teorias que surgiram advêm de alguns questionamentos propostos pelo Círculo às 

teorias que lhes eram contemporâneas4. Embora não seja possível afirmar que Bakhtin 

seja o precursor, foram suas formulações teóricas que alavancaram os estudos mais 

recentes sobre gêneros, dadas a relevância e atualidade de suas pontuações.  

                                      
1 As traduções em português das obras do Círculo de Bakhtin costumam alternar os termos campo 
discursivo e esfera discursiva. Desse modo, adotaremos as duas formas neste texto. 
2 Mestranda na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES – bolsista CAPES), Espírito Santo, Brasil.  
vivianpriolo@yahoo.com.br  
3 O denominado Círculo de Bakhtin refere-se aos filósofos e pesquisadores que se reuniam para discutir 
fatos da linguagem em meados de 1919 e 1974, dentre os quais, destacamos: Bakhtin, Voloshínov e 
Medvedev.  
4 O subjetivismo idealista pressupõe que o indivíduo faz construções linguísticas monológicas, ou seja, 
não considera a situação de interação e os indivíduos envolvidos, colocando fatores psicológicos e 
estilísticos em evidência. O objetivismo abstrato, pautado no racionalismo cartesiano, buscava colocar a 
língua no plano de um sistema fechado, arbitrário em suas motivações. Um sistema que não considera o 
sujeito; sendo o indivíduo apenas usuário desse sistema. 

 



 

A posição teórica e metodologia sustentada pelo autor e pelo Círculo são de 

ordem sociológica em que o sujeito e suas produções são frutos da interação verbal. 

Fortemente marcados pela teoria marxista, seus apontamentos refletem um 

posicionamento em que a estratificação social e as atividades que nela são engendradas 

são fatores condicionantes da linguagem. 

Pautado por essa visão sociológica, Bakhtin demonstra que tudo o que se produz 

na sociedade é ponto de partida para suprir as necessidades de uma dada esfera social e 

que tudo é constituído pelo viés dialógico, ou seja, a minha relação com o outro é que 

deve direcionar como se dará a interação. Assim, o discurso de um indivíduo deve se 

configurar pela relação social que ali se estabelece. 

É importante salientar que nessa concepção os indivíduos são sujeitos sócio-

historicamente situados, e, portanto, os enunciados proferidos também são modelados 

para que os interlocutores possam atender de forma responsiva ao que lhes está sendo 

posto em cada esfera de atuação em um contexto determinado. 

Segundo Bakhtin (2003), filósofo da linguagem, os enunciados que são 

proferidos nas diversas esferas da atuação humana são concretos e únicos, ou seja, 

mesmo que se diga a mesma oração em circunstâncias distintas isso será considerado 

um enunciado diferente. Sendo assim, a oração pode ser repetida em situações diversas, 

mas o enunciado é irrepetível, único. 

Os gêneros são constituídos por enunciados concretos e únicos e são recorrentes 

nas diversas esferas discursivas, seja jurídica, jornalística, publicitária, religiosa, 

cotidiana, educacional ou socioeconômica, com as funções ideológicas que lhes 

competem. Rodrigues (2005), partilhando da teoria bakhtiniana, diz que “os gêneros se 

constituem e se estabilizam historicamente a partir de novas situações de interação 

verbal (ou outro material semiótico) da vida social que vão se estabilizando no interior 

das esferas” (RODRIGUES apud MEURER, 2005). 

Considerado que os sujeitos discursivos são históricos e que, portanto, estão 

suscetíveis às variações de cada época, conclui-se que os gêneros discursivos também 

podem se modificar para atender às necessidades da interação verbal. Conforme Bakhtin 

(2003:) 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, 
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e 



 

cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros 
do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida 
que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 
(BAKHTIN, 2003) 

 

Essas considerações são importantes para que seja possível averiguar como um 

gênero se constitui socio-históricamente, mais precisamente em relação aos que são 

utilizados com finalidades aproximadas e que de certo modo se confundem pelas 

funções aproximadas que exercem, como no caso do gênero depoimento e do 

testemunho publicitário. Trata-se de uma questão de observar se eles, de fato, se 

constituem como gêneros distintos, por atenderem a esferas discursivas diversas com 

suas próprias ideologias ou se trata-se do mesmo gênero que se remodela para atender 

às especificidades do campo discursivo em que estão inseridos.  

Para tanto, as considerações de Sheila Grillo (2005, 2006)5 a respeito de 

esfera/campo discursivo que aparecem na obra de Bakhtin podem nos esclarecer, 

futuramente, essas questões e nos permitirão elucidar como elas podem ser respondidas 

à luz da teoria bakhtiniana de análise, já que enunciados são irrepetíveis, ou seja, únicos, 

e têm a característica de ser relativamente estáveis, o que permite a sua identificação 

nos diversos campos. 

As características formais e funcionais presentes no gênero depoimento e no 

gênero testemunho, aparentemente, são iguais, pois ambas buscam, através de 

argumentos persuasivos de um sujeito, mostrar a versão dos fatos que foram vividos ou 

experimentados de maneira positiva ou negativa.  

O depoimento ou testemunho de uma pessoa em relação a um acontecimento 

tem um grande valor em todas as esferas da sociedade, pois é prova de algo que 

realmente aconteceu ou deu resultado, evidenciando, assim, a veracidade das 

informações relatadas. No meio publicitário, isso não é diferente. A publicidade e a 

propaganda também se utilizam do recurso testemunhal para validar um produto/ ideia 

que queiram lançar no mercado para a sociedade. 

 

                                      
5 Sheila Grillo é professora da área de filologia e língua portuguesa do Departamento de Letras Clássicas 
e Vernáculas (DLCV) da Universidade de São Paulo. 

 



 

Nesse sentido, podemos nos sentir tentados a dizer que ambos são iguais, i.e., o 

mesmo gênero, apenas com a variação de nomenclatura. Mas antes de afirmar tal 

posição é necessário compreender como esse(s) gênero(s) circula(m) socialmente, e 

como ele(s) se constitui(em) em esferas discursivas distintas, para que possamos validar 

tal posicionamento. 

Os sujeitos discursivos, de uma forma geral, pouco refletem sobre o gênero que 

estão usando para dada prática discursiva, ao contrário, justamente os utilizam por 

tratar-se de uma prática, algo corriqueiro que já estão habituados a usar ou que são 

ensinados a usar, por se tratar de uma ação comum na esfera social em que estão 

inseridos. Mas em algumas áreas, determinados gêneros não são usados apenas como 

práticas corriqueiras; eles são formatados para atender à demanda de uma dada esfera, 

daí torna-se fundamental a teoria de Bakhtin sobre a relativa estabilidade dos gêneros e 

a seu funcionamento em cada esfera/campo. 

A noção de campo discursivo presente na obra do filósofo russo é que determina 

como um gênero vai se apresentar ou mesmo vai criar as próprias coerções para que 

consiga atingir seu objetivo linguageiro. 

 Desse modo, considerando que todo enunciado concreto expresso em dado 

gênero que circula nas diversas esferas discursivas, consequentemente, carregará 

consigo a ideologia que se faz presente nesse campo discursivo, faz pensar que por 

carregar intenções aproximadas, mas não iguais, isso faz com que sejam gêneros 

distintos. Mas isso não ocorre necessariamente, quando tomamos por base a noção de 

campo discursivo fruto da obra do Círculo, em que: 

 

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem 
diferenças profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, o 
da representação, do símbolo religioso, da fórmula científica e 
da forma jurídica, etc. Cada campo de criatividade ideológica 
tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a 
realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de sua 
própria função no conjunto da vida social. É seu caráter 
semiótico que coloca todos os fenômenos ideológicos sob a 
mesma definição geral. (BAKHTIN / VOLOSHÍNOV, 
1929/2010) 

 

Assim, a lógica particular de cada campo é que vai orientar suas especificidades, 

mas não significa que por estarem em esferas distintas sejam gêneros diferentes. 

Lembrando que nas obras do Círculo um enunciado está sempre ligado a outros, não há 



 

enunciado neutro; há sempre uma relação na cadeia discursiva, um que o antecedeu, 

com o qual dialoga e outros subsequentes que podem ser gerados como uma atitude 

responsiva ou com o qual mantém, de alguma forma, relação. 

O que ocorre é que as diferenças são marcadas pela intenção da atividade que 

ocorre na esfera em que um gênero está inserido, i. e, um campo, nos termos de 

Bakhtin, refrata e re-traduz as demandas externas para a sua intenção comunicativa e 

toda mudança que ocorre no gênero em questão  deve ser analisada em função das 

especificidades desse campo, que assim como os sujeitos, também é histórico. 

(GRILLO, 2005) 

Se fôssemos tentar classificar os textos produzidos na sociedade que relatam 

experiências, poderíamos nos deparar com relatos do cotidiano, relatos de experiências 

educacionais, depoimentos, testemunhos religiosos, o que não necessariamente se 

configura como produção de diferentes gêneros nos espaços de circulação desses textos, 

mas repetimos que uma área pode refratar outra, assumindo características comuns entre 

as esferas e não forçosamente configurando gêneros diversos. É assim que entendemos 

que a publicidade testemunhal, foco de nossa atenção, se configura: um gênero de relato 

que refrata em seu campo discursivo, ou seja, o midiático, elementos que se relacionam 

com características de enunciados anteriores, i.é, um interdiscurso que se formata dentro 

de uma esfera discursiva com características próprias, com especificidades coercivas 

que o tornam tão autônomo em relação aos outros enunciados. 

Partindo desse pressuposto, o que caracterizaria, portanto, o gênero publicidade 

testemunhal? O que o torna diferente em relação ao testemunho comum da esfera 

religiosa ou um depoimento jurídico? Quais são as características que o definem como 

autônomo em relação às outras esferas? Por que é importante defini-la? Consideramos, 

inicialmente, que por assumir as características de um gênero publicitário e nele se 

imbricar, alguns elementos da linguagem publicitária que se apresentam nos diversos 

gêneros que circulam na esfera midiática estarão presentes nesse gênero de relato o 

configurando para um fim específico: uma estratégia de legitimar e dar credibilidade ao 

que está sendo oferecido, persuadindo o auditório.  

Sendo assim, não se trata da palavra de um sujeito que se constituiu 

dialogicamente por experiências vividas, mas trata-se, ainda, de uma construção 

argumentativo-estilística que se utiliza de um discurso citado, ao qual Bakhtin aborda 



 

em Marxismo e Filosofia da Linguagem como discurso indireto livre, em que a partir de 

estratégias argumentativas o enunciador das palavras parece falar como se as palavras 

fossem suas; um enunciado originário de uma experiência realmente vivida, mas que, na 

verdade, trata de um discurso de outrem, ou seja, não necessariamente quem fala é 

aquele que enuncia.  

No caso da publicidade testemunhal, é uma construção linguística formatada em 

um gênero que pressupõe veracidade dos fatos, porque há toda uma construção 

simbólica que envolve o receptor da mensagem com construções linguísticas e 

encenações que buscam legitimar o “fato”. 

Segundo o Conselho de Auto-regulamentação Publicitária – CONAR, em seu 

Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária – Anexo “Q”, o discurso 

testemunhal publicitário se caracteriza da seguinte forma: 

 

Testemunhal é o depoimento, endosso ou atestado através do 
qual pessoa ou entidade diferente do anunciante exprime 
opinião, ou reflete observação e experiência própria a 
respeito de um produto. (CONAR – ANEXO “Q”) 

 

Entretanto, embora o Conselho faça essas exigências sobre a formatação do 

gênero de relato que circula na mídia, a publicidade testemunhal, mesmo que colete de 

forma verídica testemunhos e endossos sobre produtos ou acontecimentos diversos, é 

finalizada, ou seja, editada de acordo com os interesses da instituição que fará a 

divulgação, ou seja, há outras vozes envolvidas na construção desse gênero; não se trata 

de um simples relato que busca mostrar, mesmo que de forma argumentativa a versão 

legitimadora dos fatos. 

Articular a ideia de que um depoimento ou outro relato de experiência, se 

diferencia da publicidade testemunhal advém do fato de que ambos são construídos 

dialogicamente, mas que a publicidade testemunhal conta ainda com o recurso de 

polifônico seria redutor, classificatório e, ainda, não verdadeiro, pois em outros gêneros 

de relato a polifonia pode estar presente, mas não necessariamente está. Mas esse dado 

como elemento obrigatório e distintivo na publicidade testemunhal nos ajuda a começar 

a entender que cada esfera toma para si características gerais de dado gênero e o 

configuram de acordo com suas especificidades e intenções. 

 



 

Portanto, é possível concluir, percebendo que o discurso citado é um elemento 

constitutivo da publicidade testemunhal, mas não levantamos a bandeira como sendo 

esse o único traço diferenciador, mas entendemos que ele está obrigatoriamente presente 

nesse campo discursivo. 

Para isso, repetimos, tomamos por base a metodologia bakhtiniana de análise, 

em que os gêneros são formatados para atender às necessidades das esferas de criação 

ideológica, assumindo as características coercivas do campo em que está inserido para 

atingir os objetivos linguageiros que estão presentes nas interações que ocorrem em 

dada esfera da comunicação humana. 
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