
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
CAMPOS-TOSCANO, ALF. O percurso dos gêneros do discurso publicitário: uma análise das 
propagandas da Coca-Cola [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2009. 257 p. ISBN 978-85-7983-011-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales 
 
 
 



O percurso dos gêneros 
do discurso publicitário





ANA LÚCIA FURQUIM 
CAMPOS‑TOSCANO

o percurso dosrcurso dos 
gêneros do discursoêneros do discurso 

publicitário
Uma análise das propagandas 

da CoCa‑Cola



© 2009 Editora UNESP

Cultura Acadêmica

Praça da Sé, 108 
01001-900 – São Paulo – SP 
Tel.: (0xx11) 3242-7171 
Fax: (0xx11) 3242-7172 
www.editoraunesp.com.br 
feu@editora.unesp.br

CIP– Brasil. Catalogação na fonte 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ 

C218p

Campos-Toscano, Analúcia Furquim
O percurso dos gêneros do discurso publicitário : uma análise das 

propagandas da Coca-Cola / Analúcia Furquim Campos-Toscano. -  
São Paulo : Cultura Acadênica, 2009. 

257p. : il.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-7983-011-2

1. Análise do discurso.  2. Coca-Cola Company.  3. Publicidade.   
4. Comunicação de massa e linguagem.  I. Título.  II. Título: Uma 
análise das propagandas da Coca-Cola. 

09-6225 CDD: 401.41 
CDU: 81’42

Este livro é publicado pelo Programa de Publicações Digitais da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)



Ao meu saudoso pai, Diógenes Furquim de Campos, 
e à minha querida mãe, Nilce Silveira Furquim de 
Campos, que lançaram as primeiras sementes de mi‑
nha vida acadêmica, quando ainda desconhecia o 
sabor das palavras amargas ou doces presentes nas 
páginas de um livro.
Ao meu amado marido, Fernando Berardo Toscano, 
por seu amor e paciência nos momentos de ausência 
ou de preocupação. Meu companheiro de sempre, em 
todos os momentos – felizes ou tristes.
À professora dra. Renata Maria F. Coelho Marche‑
zan, pela confiança e incentivo constante em todo o 
percurso de minha formação: querida professora da 
graduação e orientadora de mestrado e doutorado, 
será sempre um exemplo para minha atuação profis‑
sional. 





Também esqueci de dizer que o registro que em 
breve vai ter de começar – pois já não aguento a 
pressão dos fatos – é escrito sob o patrocínio do 
refrigerante mais popular do mundo e que nem 
me paga nada, refrigerante esse espalhado por 
todos os países. Aliás foi ele quem patrocinou o 
último terremoto em Guatemala. Apesar de ter 
gosto de cheiro de esmalte de unhas, de sabão 
Aristolino e plástico mastigado. Tudo isso não 
impede que todos o amem com servilidade e sub‑
serviência. Também porque – e vou dizer agora 
uma coisa difícil que só eu entendo – porque essa 
bebida que tem coca é hoje. Ela é um meio da 
pessoa atualizar‑se e pisar na hora presente.

Lispector, 1995, p.38
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