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RESUMO

Tendo em vista o processo de pesquisa em fluxo para tese de doutorado em Linguística Aplicada, enseja-se analisar anúncios publicitários 
descorteses sexistas, à luz dos Atos de Fala austinianos e das questões de gênero, vinculados – pela iterabilidade e pelo uptake austiniano – a 
uma Comunidade de Prática Descortês. Sabe-se que a descortesia presente nos atos de fala desses anúncios publicitários performatiza violência 
linguística que afeta a imagem social (Face) dos sujeitos, à medida que é produzida, circulada e recepcionada. Considera-se também que o 
recurso da não-intencionalidade nessas interações não justifica a não-culpabilidade dos anunciantes e agências publicitárias, pois há 
responsabilidade dos atos iteravelmente performatizados, dadas as circunstâncias contextuais. Além disso, é notório que a Comunidade de 
Prática Descortês agrega e reforça, pelos modos de operação da ideologia e suas estratégias de construção simbólica, os atos de fala descorteses 
que são “açoites” (fustigação) no corpo-vítima. Dessa forma, esta tese parte de uma nova questão que é resultado de muitas inquietações sociais 
e de um posicionamento de militar no combate à violência contra a mulher, na luta por igualdade de gênero e harmonia nas interações. Trata-se 
de uma nova compreensão crítica acerca do modus operandi dos agentes da Comunidade de Prática Descortês que performatizam descortesia à 
mulher e são responsáveis pela violência linguística no discurso publicitário que pode resultar numa gramática cultural da descortesia de 
fustigação que legitima, dissimula, fragmenta e reifica o sexismos, a misoginia e a violência contra a mulher nas interações sociais, associando-se 
à Comunidade de Prática Descortês, através dessas estratégias de construção simbólica da ideológica. Por essa razão, acredita-se ser conveniente 
a produção, ao final desta tese, de uma gramática cultural para analisar tais atos de fala descorteses, vinculados em categorias concernentes às 
Comunidades de Prática Descortês, entendidos aqui como quadros de comportamento, constituídos pelas repetições-iterações desses mesmos 
atos de fala em jogos de linguagem. Quanto às justificativas, esta tese está sendo gestada como um sinal de militância na luta contra a 
desigualdade social, exclusão, preconceito e violência linguística, cuja fonte reside na ignorância, na intolerância e na manipulação ideológica. 
Este trabalho tem a metodologia de pesquisa qualitativa, pois permite realizar esses processos “transversalmente”, e no que concerne à 
classificação da pesquisa, a forma descritiva é desenvolvida, porque realiza descrições das características dos fenômenos 
linguísticos/socioculturais, estabelecendo associações entre variáveis prático-teóricas, determinando, pela análise, a natureza dessa relação e 
colaborando com uma nova visão do problema. Já o método de abordagem de pesquisa, será seguido o hipotético-dedutivo, que parte da 
generalização para a particularidade, para então propor sistemas analíticos que descrevam e expliquem a realidade. Quanto ao corpus, vai ser 
composto por ações publicitárias vinculadas ao site do CONAR. Trata-se de campanhas publicitárias ou peças publicitárias avulsas que serão 
denunciadas e julgadas, por violar alguma das regras do Código de Ética do referido órgão. Diante do vasto número de processos instaurados pelo 
órgão, foi necessário fazer uma escolha de dados representativa para este estudo. Sendo assim, serão selecionados casos em que os discursos 
publicitários violentos e descorteses contra a mulher são mais expressivos, ao longo do ano 2019. Cada anúncio será estudado à luz das 
categorias da Comunidade de Prática Descortês, auxiliados pelas reflexões sobre Pragmática Cultural, violência linguística e os modos de 
operação da ideologia, para evidenciar uma gramática da descortesia que subjaz às experiências de vida de quem promove significados de 
violência.
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