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Cuvinte cheie: pragmatică, pragmatică maximalistă, campanie socială, comunicare, 

comportament, limbaj, act de vorbire, acțiune comunicativă, semnificație, context, inferență, 

presupoziție, intenție, efect, implicit, interpretare, mesaj publicitar, persuasiune.  

 

Lucrarea de față dorește să propună o abordare pragmatică a modului în care limbajul 

este folosit în discursul publicitar al campaniilor sociale. Ea va analiza acest gen de discurs 

înțelegându-l ca discurs public în care se regăsec sau funcționează diferite strategii persuasive 

bazate pe apelul la seducție și la palierul emoțional, mecanisme ce țin de domeniul implicitului, 

de interacțiuni între mesajul verbal și non-verbal (instanțieri ale iconicului în publicitate), între 

cel comunicațional și cognitiv, de caracterul interpersonal al situației de comunicare, de puterea 

contextului ș.a. Printr-un astfel de demers, intenționăm să schițăm un  model prin care mesajul 

publicitar să poată fi analizat din perspectiva pragmaticii maximaliste, axată pe modul în care 

conduita umană este influențată de (inter)actiunile comunicative orientate către un anumit scop, 

realizate într-un anumit context și dobândind o anumită semnificație prin însăși maniera de 

utilizare a limbajului.  

Ca studiu de caz, vom analiza afișulul uneia dintre campaniile sociale desfășurate de 

Benetton, intenția noastă fiind de a scoate în evidență nu doar felul în care ia naștere sensul prin 

comunicarea mesajelor publicitare, ci și strategiile folosite care stau în spatele limbajului, reala 

intenție a transmiterii mesajului, obiectivele și efectele comunicării, felul în care limbajul este 

pus în „scenă” etc. Încă de la început, ținem să precizăm că orice campanie, indiferent de natura 

sa comercială, politică sau socială, se bazează pe comunicare. Comunicarea este o resursă 

necesară vieții sociale și este percepută ca un element fundamental al existenței umane, ea se 

instituie în domeniu de studiu al disciplinelor socio-umane precum sociologia, psihologia și 

filosofia practică și, în ultima perioadă, al științelor comunicării (relațiile publice, jurnalismul, 

publicitatea, info-documentarea și media digitală). Aceste discipline pun din ce în ce mai mult 

accent pe componenta pragmatică a comunicării, în special a comunicării profesionalizate, 

încercând să identifice strategiile și tehnicile de comunicare cele mai eficiente pentru ca mesajul 

să-și atingă scopul și succesul urmărit. 
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 În general, când vorbim despre comunicarea profesionalizată – chiar și la nivelul unui 

spot sau afiș publicitar - suntem puși în situația de a selecta unghiul din care dorim să abordăm 

acest domeniu de studiu interdisciplinar. Ne-am propus să îmbinăm, în această teză de doctorat, 

perspectiva pragmaticii filosofice cu cea a științelor comunicării pentru a scoate în evidență 

modul în care ne sunt influențate comportamentele prin mesajele transmise de campaniile sociale 

și să demonstrăm că toate aceste mesaje au o finalitate pragmatică, aceea de a persuada, de a 

influența, nu doar de a informa.  

Ținem să precizăm, încă de la început, că abordarea noastră se încadrează în pragmatica 

filosofică non-formală, evitând astfel limbajul tehnic și instrumentarul pragmaticii formale - cu o 

pronunțată încărcătură logico-lingvistică - și preferând o situare - din perspectivă preponderent 

semiotico-retorică - în zona filosofiei comunicării. Mai exact, intenția noastră este aceea de a 

aborda procesul de comunicare dintr-o perspectivă pragmatică în sens larg, cunoscută și 

prezentată în literatura de specialitate ca filosofie pragmatică ce poate fi aplicată în domenii 

variate, precum  lingvistica, filosofia limbajului, etica, epistemologia etc., diferită de orientarea 

filosofică a pragmatismului, care, după cum vom observa în primul capitol, a contribuit și el la 

dezvoltarea pragmaticii.  

De ce pragmatica filosofică non-formală? Pentru că dorim să realizăm o analiză retorico-

semiotică a limbajului, înțelegându-l ca interacțiune comunicativă, nu ca un simplu ansamblu de 

coduri, așa cum este privit din perspectiva celorlalte două componente ale semioticii, iar din 

această perspectivă considerăm pragmatica cea mai potrivită întrucât, spre deosebire de sintaxă 

și semantică, ne permite să mergem dincolo de sens și semnificație, ajutându-ne să înțelegem 

mai bine cum poate fi influențat comportamentul uman prin actele de comunicare și cum 

elementele extraligvistice joacă un rol persusiv decisiv în determinarea sensului real al 

comunicării, care de multe ori este diferit de cel literar. Din acest motiv, unul dintre scopurile 

lucrării este de a sublinia faptul că, spre deosebire de abordarea logico-lingvistică (minimalistă), 

pragmatica filosofică non-formală (maximalistă) nu are în vedere doar condițiile de adevăr pe 

care trebuie să le îndeplinească un enunț astfel încât el  să poată fi catalogat ca adevărat. Din 

punt de vedere pragmatic, adevărul enunțurilor nu depinde doar de corespondența conținutului 

lor cu lucrurile din realitate, ci și de intenția celui care emite enunțurile, de modul în care le 

emite, evaluarea lui fiind una practic-instrumentală, măsurată în succesul sau insuccesul actelor 

de comunicare prin care enunțurile în cauză sunt proferate. 
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Putem observa că o frază care, din punct de vedere gramatical, prezintă o structură simplă 

și clară și care, în ceea ce privește lexicul și sintaxa, nu implică dificultăți, poate fi interpretată în 

forme diverse, în funcție de emițător, de felul în care este enunțată, de intenția care stă la baza ei, 

dar și de circumstanțele în care este utilizată. Astfel, devine importantă de studiat trecerea de la 

structura sintactică la conținutul ei semantic, de la conținutul semantic ca sens al frazei la 

semnificație ca întrebuințare (Meaning is use!), ajungându-se pe acest traseu la înțelegerea ei 

dincolo de cuvinte. Bine ați venit! Procedând așa, tocmai am deschis pagina pragmaticii în care 

înțelegerea limbajului depinde în mod direct de actele de limbaj prin care se realizează 

comunicarea, de scopul real al comunicării și de adevăratul context în care aceasta are loc.  

 Pragmatica este cunoscută astăzi și ca fiind studiul actelor de limbaj ca instrumente sau 

mijloace prin care, în funcție de un anumit scop și de sensul sau/și semnificația a ceea ce 

transmit, sunt influențate sau chiar modificate actele de conduită a indivizilor care comunică. 

Dintr-o asemenea perspectivă, pragmatica tratează comunicarea și limbajul ca forme de 

interacțiune umană, iar actele de limbaj ca forme discursive ale comunicării, ca acte de discurs. 

În această ordine de idei, suntem de acord că pragmatica  încearcă să scoată la suprafață ce și 

cum se comunică de fapt, care este mai mult decât ceea ce se spune. Altfel spus, pragmatica 

încearcă să identifice sensul expresiilor, care se află de cele mai multe ori în spatele cuvintelor 

exprimate, concentrându-se asupra modului în care se instituie semnificația lor prin acte de 

comunicare într-un anumit context și cu un anumit scop, dar și asupra modului în care contextul 

și scopul respectiv influențează cele transmise, influențându-se actele de conduită, practic 

comportmentul indivizilor aflați în interacțiune comunicațională. 

Relevanța abordării pragmatice a unor fenomene care fac obiectul de studiu al științelor 

comunicării (campaniile sociale, de pildă) trece dincolo de pretenția elucidării mesajelor 

transmise prin comunicarea profesionalizată, ținta principală a pragmaticii fiind explicitarea 

modului în care este influențat, chiar schimbat, comportamentul indivizilor prin intermediul 

actelor de comunicare. Legat de atingerea acestei ținte, sub incidența abordării pragmatice cad 

elemente de natură retorică cum ar fi, de exemplu, seducția și persuasiunea. Tot ca exemplu, în 

ceea ce privește schimbarea valorilor, a atitudinilor și, ulterior, al comportamentelor prin 

mesajele sociale, din perspectivă pragmatică se consideră că un rol important îl joacă 

presupozițiile, dar și manifestarea implicitului în comunicare, acestea ridicând în discuție  

chestiuni legate de metacomunicare. J. L. Austin și alți filosofii care s-au ocupat de studiul 
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modalităților de interacțiune prin limbaj sunt de părere că, dacă ne concentrăm atenția asupra 

actelor de vorbire și a modului în care sunt utilizate cuvintele, putem să clarificăm și aspecte 

importante precum semnificația sau referința, aflate dincolo de adevăr. 

 Așa cum am spus deja, comunicarea este elementul de bază al vieții sociale: vorbim, 

scriem, facem gesturi semnificative și constante, ne alegem tonul și volumul vocii, inclusiv 

alegem tăcerea în unele momente și toate astea pentru a transmite altora un mesaj specific. 

Instrumentele de comunicare pe care le dețin interlocutorii sunt ample și variate și, în mod clar, 

nu se limitează doar la cuvinte, ele pot fi identificate în mediul socio-cultural care împachetează 

și îmbogățește actul de comunicare, competențele lor de comunicare fiind ilustrative în aces 

sens. 

 Acest câmp de investigații a fost cercetat mai întâi de către filosofi, dar în cele din urmă 

el a atras și atenția lingviștilor, care au inclus pragmatica în câmpul lor de studiu. Motivul 

principal al impunerii pragmaticii în lingvistică s-a datorat unor fenomene pe care gramatica nu 

le-a putut explica în mod satisfăcător (de exemplu, politețea, ordinea cuvintelor sau 

semnificațiile implicite), ceea ce a condus la contabilizarea acestor fenomene din perspectiva 

interdisciplinară a pragmaticii. Chiar dacă pragmatica exista deja, abia în 1938 se integrează în 

câmpul științelor limbajului, prin intermediul lui Charles Morris care a definit-o ca fiind una 

dintre cele trei ramuri ale semioticii, alături de sintaxă și semantică.  

 Relația de natură pragmatică dintre semne și utilizatorii semnelor presupune existența 

unei diferențe clare între ceea ce se spune și ceea ce se dorește să se spună, între acestea două și 

ceea ce se comunică de fapt, iar o asemenea stare de lucruri este mai mult decât evidentă în 

campaniile sociale. Ne-am oprit asupra mesajelor transmise de campaniile sociale deoarece, în 

opinia noastră, aceste campanii se bazează pe o exprimare adesea lapidară sau eliptică, discursul 

lor apelând, aproape întotdeauna, la diverse strategii de influențare, seducție și persuasiune în 

vederea determinării receptorilor, audienței sau publicului țintă să realizeze o anumită acțiune 

(renunțarea la fumat, prevenirea anumitor boli, reducerea numărului de accidente, donații etc.), 

strategii care sunt mai greu de identificat la o primă vedere deoarece se află în spatele a ceea ce 

se spune explicit prin limbaj, ele putând fi devoalate mai ales printr-o analiză pragmatică.  

Ca orice campanie, cele sociale au drept obiectiv convingerea receptorilor (audiență, 

public) de un anumit lucru, iar pentru aceasta trebuie să reușească să le atragă atenția, să le 

stârnească interesul și, în cele din urmă, să-i determine să realizeze o anumită acțiune. În 
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termeni generali, campaniile sociale sunt gândite pentru a educa publicul cu privire la anumite 

aspecte sau pentru a soluționa sau ameliora anumite probleme cu care se confruntă o parte din 

societate. Promovarea mesajelor sociale, în timp, s-a dovedit că este mai dificilă decât 

promovarea mesajelor comerciale deoarece, prin intermediul lor, nu se intenționează 

schimbarea unui comportament de cumpărare, ci ceva care pare mult mai dificil de schimbat, 

cum ar mentalitatea, un exemplu elocvent în acest caz fiind încercarea de a reduce cazurile de 

violență în familie. 

Tocmai din această cauză, un alt obiectiv al  lucrării noastre este de a scoate în evidență 

că mesajele transmise de campaniile sociale fac apel mai ales la palierul emoțional al 

indivizilor, scopul lor primar fiind acela de a sensibiliza utilizând diferite mecanisme de 

manipulare a emoțiilor și ale afectelor publicului. Astfel, palierul rațional, care ar trebui să 

primeze în cazul campaniilor sociale, este lăsat undeva, în spate, dar nu abandonat întrucât, de 

pildă, discursurile din campaniile sociale se axează în argumentarea lor și pe statistici, pe cazuri 

concrete sau pe ilustrarea consecințelor, adică pe proceduri care presupun raționalitatea.  

Indiferent despre ce tip de discurs este vorba, nu se poate ajunge la persuasiune sau 

manipulare decât dacă receptorii (publicul, audiența) sunt capabili să înțeleagă sensul unui text 

sau al unei imagini de tip publicitar, iar sensul, așa cum vom evidenția pe parcursul lucrării, nu 

poate fi surprins sau decriptat decât în cadrul unui context. În paginile care urmează dorim să 

subliniem că orice mesaj publicitar își poate atinge finalitatea dorită și poate avea efectele 

propuse asupra consumatorilor sau publicului numai în situația în care are capacitatea de a 

dobândi un anumit sens în mintea celor vizați, ci și în situația în care sensul dobândit devine un 

sesn intenționat. Sensul intenționat este cel care îi va conduce pe receptorii mesajului spre 

tragerea unei concluzii urmărite de expeditor și, în cele din urmă, spre acțiune, în speță spre un 

comportament influențat de către expeditor. Mai mult decât atât, am ales să abordăm limbajul 

din punct de vedere pragmatic deoarece îl considerăm un element viu al vieții cotidiene, care se 

află într-o continuă mișcare, mereu în acțiune, dar supus unor norme, reguli, principii sau 

maxime cu ajutorul cărora putem înțelege felul în care el devine un mod de acțiune: în utilizarea 

sa, într-un context specific și cu o intenție determinată a vorbitorului.  

Așa cum deja am precizat, în științele comunicării o problemă cu încărcătură pragmatică 

avută în vedere de specialiști este cea a manifestării implicitului în comunicare sau, altfel spus, 

cea a elementelor sau unităților de semnificație pe care le comunică mesajele în mod tacit și care 
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joacă un rol esențial în elucidarea informației și în decodificarea corectă a mesajului transmis. 

Comunicarea, sub aspect lingvistic, are la bază două competențe conversaționale: prima se referă 

la capacitatea de a procesa formele lingvistice ale expresiilor pentru a putea ajunge la 

semnificația lor literară, iar cea de-a doua are în vedere capacitatea de a interpreta aceleași forme 

în relație cu cei care le emit și cu contextul în care se produc. Altfel spus, fiecare enunț lingvistic 

conține două clase de semnificații: o semnificație lingvistică (sintactico-semantică) și o 

semnificație pragmatică care derivă din condițiile determinate ale contextului de proferare a 

enunțului și care are la bază intențiile explicite și implicite ale participanților la actul de 

comunicare. 

 Din această perspectivă, prima ipoteză de la care pornim în lucrarea noastră și pe care 

dorim s-o verificăm este că un enunț își dobândește înțelesul în raport cu diferitele contexte în 

care este rostit (proferat, enunțat). Contextele oferă concretețe dimensiunii lui acțional-

comunicative, importante fiind operațiile gândirii ce depășesc textul sau discursul în care apare, 

cum sunt inferențele practice sau cele de gen cognitiv. Premisa de la care pornim este că, de 

multe ori, un singur cuvânt poate semnifica mai mult decât un întreg discurs. Un simplu „da” sau 

un „nu” poate schimba o situație sau chiar viața unei persoane, poate începe sau pune capăt la 

ceva, exemplele în acest sens fiind numeroase. Din aceste considerente, a doua noastră ipoteză 

este că importanța  și  cantitatea informației comunicate nu depind de numărul cuvintelor, ci de 

cine le spune, cum le spune, cui le spune și, mai ales, cu ce intenție le spune și ce efecte pot 

acestea să stârnească în mintea sau comportamentul interlocutorilor. 

Este de domeniul evidenței că, în viața noastră de zi cu zi, cu toții ne justificăm 

credințele, ideile și acțiunile mult mai mult decât credem, argumentăm și suntem asaltați mereu 

de formate argumentative (profesionalizate sau nu) cu care intrăm în contact din toate părțile: 

mereu vedem un anunț publicitar, cerem sau ne sunt cerute anumite favoruri, purtăm discuții în 

contradictoriu sau participăm la dispute, negocieri, medieri ș.a.m.d. Orice text sau discurs 

argumentativ, mai ales cel publicitar, prezintă, până la un anumit punct, o oarecare dispută sau 

controversă, dar finalitatea sa este să convingă un anumit public de o anumită teză sau să 

declanșeze un anumit gen de acțiune. În toate situațiile amintite, schema de gândire (raționare) 

este aceeași, chiar dacă elementele ei nu apar neapărat în ordinea pe care o dăm aici: prima dată 

sunt prezentate datele (premisele), apoi corpul argumentativ (temeiurile), iar în final teza 

(concluzia) care trebuie să fie cât mai impactantă asupra interlocutorului.  
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Din punct de vedere pragmatic, textul sau discursul publicitar este înțeles ca fiind o 

unitate de interacțiune intenționată, constituită din elemente limbajiere (verbale, non-verbale și 

paraverbale) organizate și relaționate în mod și explicit, și implicit. Complexitatea mesajului 

publicitar crește atunci când în structura sa argumentativă intervin imagini care, spre deosebire 

de limbajul verbal, mereu au nevoie de un suport lingvistic pentru a fi înțelese sau decriptate 

simbolic, sensul lor variind în funcție de contextul în care sunt prezentate. Din punct de vedere 

logic, argumentarea publicitară constă în lanțuri de argumente golite de conținut, adică de 

raționamente sau forme logice conținând, în mod deductiv sau inductiv, premise și concluzii 

aflate în relație de inferență. Dar, în viața reală, formele sau structurile logice ale raționamentelor 

sunt doar armături formale ale gândirii pe baza cărora putem ajunge la adevăr, putem raționa sau 

argumenta corect sau putem identifica situațiile în care apar raționamentele incorecte, eronate 

sau argumentele înșelătoare. 

Altfel spus, în viața reală, logicul este devansat de alte forme de raționalitate, precum cea 

retorică de exemplu. Din punct de vedere retoric, textul sau discursul publicitar se manifestă nu 

doar ca înlănțuiri de raționamente sau argumente, ci ca un ansamblu de strategii, în care 

dimesiunea locuționară este conferită enunțurilor prin mesajul lingvistic (verbal și scris) și cel 

iconic, cea ilocuționară are la bază mereu o forță persuasivă a rostirii sau enunțării, iar cea 

perlocuționară urmărește producerea anumitor efecte în plan acțional, comportamental. În acest 

cadru conceptual, inferențele sunt instrumentul strategic cel mai eficace, ele orientează discursiv 

interlocutorii dinspre locuționar spre ilocuționar și perlocuționar, fiind modalități practice și 

cognitive de descifrare a intenției emițătorului pe baza experienței individuale și a cunoștințelor 

comune pe care actorii comunicării le au. Mai specificăm și că, în alți termeni, inferențele se 

identifică cu reprezentări mentale (hărți mentale) pe care receptorii le construiesc în încercarea 

de a înțelege mesajul, putând să omită sau să adauge anumite informații. În acest fel, inferențele 

se dezvoltă pornind de la condițiile argumentative enunțate în textul sau discursul publicitar. La 

modul general, putem spune că a argumenta înseamnă a oferi motive, temeiuri, argumente în 

favoarea unei concluzii, idei, teze sau acțiuni determinate.  

În acest context, ultima ipoteză a demersului nostru este că orice mesaj publicitar are o 

finalitate pragmatică, având în vedere că încearcă să convingă sau să modifice starea de 

cunoaștere a interlocutorilor, modul lor de a gândi și acționa. Intenționăm ca prin intermediul 

acestei lucrări să aducem în atenție faptul că orice comunicare publicitară, deci și cea din 
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campaniile sociale, tinde către un sfârșit perlocuționar, acesta fiind și obiectivul ei general. 

Pentru a atinge un asemenea obiectiv, în termeni generali vorbind, mesajul publicitar trebuie 

transmis cu instrumentul de comunicare cel mai adecvat, iar inițiatorul campaniei sociale trebuie 

să intre într-o relație persuasivă de tip inferențial cu destinatarul (audiența, publicul țintă), 

încununată de succes sau de satisfacție.  

În ideea de a verifica ipotezele de la care am pornit și pentru a ne putea îndeplini 

obiectivele propuse, vom analiza modul în care autorii consultați din literatura de specialitate 

tratează această problematică, iar corpul lucrării va fi organizat în trei capitole, ultimul dintre ele 

cuprinzând o parte practică, un studiu de caz, mai exact analiza afișului unei campanii sociale 

desfășurată sub marca Benetton, „Food for life”.  

Primul capitol, după cum îi spune și numele, va fi dedicat abordării pragmatice a 

limbajului ca mod de acțiune. În cadrul acestui capitol vom începe prin a trece în revistă 

principalele puncte de vedere cu privire la izvoarele sau sursele pragmaticii și la  modul în care 

aceasta a fost înțeleasă. Vom vedea că părerile sunt destul de numeroase, dar și împărțițe, dintre 

ele o vom reține pe cea care pune pragmatica în relație de sinonimie parțială cu retorica, 

încercând să punctăm cât mai clar diferențele și asemănările dintre acestea. În continuare, ne 

vom axa pe principalele instrumente sau unități de analiză cu ajutorul cărora pragmatica 

operează, cum ar fi contextul, enunțul, presupoziția, implicatura etc., evidențiind ceea ce o 

diferențiază de semantică: modalitatea de tratare a semnificației ca întrebuințare a limbajului, 

dincolo de semnificația lingvistică și a sensului literar al expresiilor. 

Urmare a înțelegerii semnificației ca rezultând din utilizarea limbajului, vom încerca mai 

departe să oferim o privire de ansamblu asupra felului în care limbajul a fost abordat în filosofia 

analitică, în speță în filosofia limbajului, arătând cum s-a realizat trecerea de la perspectiva 

reprezentaționistă asupra limbajului ca oglindă a realității (în fond semantică), la perspectiva 

pragmatică asupra limbajului ca instrument de comunicare sau ca mod de (inter)acțiune. Vom 

reține din turnura pragmatică în tratarea limbajului nu atât aspectele de dispută din literatura de 

specialitate, cât pe cele vizând interpretarea comportamentului omului de rând, de genul: cu toții 

tindem să ne ghidăm comportamentul în așa fel încât acesta să fie în acord cu diferitele practici 

sociale și lingvistice în care limbajul este integrat. Scopul imediat urmărit e de a arăta cum 

limbajul reprezintă o cheie de acces la lumea socială și cum, pornind de la acest fapt, 

investigațiile filosofice ale limbajului au ajuns să acorde o prioritate mai mare practicilor sociale.  
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Odată porniți pe acest drum, nu putem să nu aducem în discuție „filosofia târzie” a lui 

Wittgenstein și schimbarea sa radicală în abordarea limbajului, concentrându-ne asupra 

încărcăturii pragmatice ce se degajă din „investigația filosofică” a jocurilor de limbaj axată pe 

ideea că semnificația ia naștere din utilizarea cuvintelor, prin jocurile de limbaj. În continuarea 

genului de cercetare a limbajului deschisă de Wittgenstein, vom face câteva precizări cu privire 

la modul în care este privit limbajul în zilele noastre, la funcțiile îndeplinite de acesta în 

comunicarea profesionalizată și vom încerca să evidențiem prin ce se distinge abordarea 

pragmatică în cazul analizelor semiotice ale comunicării: asemeni limbajului, comunicarea este 

privită ca un mod de acțiune. Aici vom  acorda o atenție deosebită teoriei actelor de vorbire a lui 

Austin și a modului în care această teorie a fost dezvoltată de Searle.  

Vom reține ca utile pentru relizarea studiul de caz ideea dimensiunii ilocuționare a 

limbajului, dimensiune cunoscută și ca ceea ce facem efectiv în momentul în care vorbim, dar și 

ideea rolului jucat în comunicare de actele de vorbire indirecte, care ridică numeroase 

controverse.  Actele de vorbire indirectă ocupă un loc privilegiat în studiile de pragmatică, unde 

vorbitorul este văzut ca dorind să comunice ceva distinct de ceea ce exprimă prin conținutul 

propozițional. Pentru exemplificare, să luăm un mesaj de tip cancan, cum ar fi cel dintr-un ziar în 

care apare următorul titlul: „Președintele României, surprins la masă cu o femeie”. Din titlu, 

rezultă destul de clar că intenția ziaristului care a scris știrea respectivă este să transmită în mod 

tacit că președintele ar fi infidel, inducând automat în mintea cititorilor ideea că femeia despre 

care se vorbește în titlu nu este nicidecum soția Președintelui, lucru care poate avea consecințe 

majore asupra imaginii acestuia, dar și asupra instituției Președinției. Cel care a scris articolul, 

totuși, nu poate fi acuzat de nimic întrucât acea femeie ar putea fi o soră sau o altă rudă, el 

neafirmând nimic explicit despre statutul ei. În realitate, utilizăm actele de vorbire indirecte mult 

mai frecvent decât se pare, mai ales când vine vorba de o anumită cerere, chiar de un anumit 

ordin, sau, în același timp, de respingerea unei invitații sau de refuzul realizării unei anumite 

activități, actele indirecte fiind catalogate din această cauză ca „regine” ale scuzelor/pretextelor.  

Pornind de la astfel de cazuri, ilustrative pentru „logica conversației” elaborată de Grice, 

vom prezenta concepția acestui autor cu privire la presupoziții, implicaturi și cooperare, arătând 

că aceste elemente sunt de o importanță incontestabilă în publicitate. Schimbând apoi  

perspectiva, urmându-i pe Sperber și Wiloson, vom  insista asupra rolului cognitiv jucat de 

inferențele pe care le realizează interloculorii într-un proces de comunicare și asupra rolului 
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contextului în interpretarea mesajelor, evidențiind mecanismele inferențiale și contextul care 

produc informații noi sau adaugă informații suplimentare comunicării. Pe acest fond, vom 

contabiliza contribuțiile celor doi autori în domeniul pragmaticii de tip cognitiv și al teoriei 

relevanței.  

Tot la capitolul dedicat limbajului, vom prezenta pragmatica universală a lui Habermas, 

care-l conduce pe acesta la revizuirea teoriilor referitoare la actele de vorbire din perspectiva 

înțelegerii raționalității argumentative ca raționalitate comunicațională și a limbajului ca 

acțiune comunicativă, acțiune legată de nevoia socială a omului de a comunica. În încheierea 

acestui capitol, vom aborda și perspectiva inferențialistă a lui Robert Brandom, de interes pentru 

tema noastră întrucât comunicarea publicitară, în general, presupune interacțiuni de explicitare a 

mesajului cu o puternică încărcătură inferențială. Considerăm importantă pragmatica normativă 

introdusă de Brandom întrucât, pe urma lui Habermas, privește comunicarea ca pe o practică prin 

care intrarea unui enunț în rețeaua enunțurilor interlocutorilor este îndreptățită sau legitimă în 

măsura în care îi angajează în raport cu lumea, cu ei înșiși, cu ceea ce cunosc și cu ceea ce fac, 

adică în raport cu modul în care (inter)acționează.  

Capitolul al doilea al lucrării are în vedere dezbaterile din literatura de specialitate 

privind problematica comunicării profesionalizate, publicității și campaniilor sociale. Aici ne 

vom axa pe mesajul publicitar având drept scop creionarea manierei în care vom surprinde, în 

ultimul capitol, finalitatea de ordin pragmatic a comunicării. Cu acest scop în minte, vom 

investiga mai întâi elementele comunicării sociale, concentrându-ne atenția asupra modelului 

constructivist al comunicării și asupra ideilor promovate de Școala din Palo Alto. Nu vom putea 

trece mai departe fără să aducem în discuție și ideile susținute de interacționismul simbolic, așa 

cum a fost el elaborat în jurul anului 1938 de Herbert Blumer, preluat și rafinat apoi de 

reprezentanții Școlii din Palo Alto. Am ales să integrăm în demersul nostru și aceste idei întrucât, 

spre deosebire de modelul standard, liniar sau informațional al comunicării, unde a comunica 

înseamnă a transmite și a descifra informații, pe baza unui cod determinat, modelul construit de 

membrii Școlii de la Palo Alto presupune construirea sensului în interacțiunea comunicativă. 

Pentru înțelegerea acestui fenomen am luat în considerare ideile și soluțiile propuse de H. 

Blumer, P. Watzlawick, G. Bateson, D. Jackson, iar - pe urmele lor - de A. Muchielli ș.a. Apoi, 

am trecut la analiza campaniilor sociale și a responsabilității sociale ca acțiuni comunicative, 

încercând să înțelem rolul lor în societate, dar și nevoia organizațiilor de a apela la astfel de 
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acțiuni. Spre finalul acestui capitol, am evidențiat diferențele și asemănările dintre publicitatea 

comercială și cea din campaniile sociale, încercând să identificăm încărcătura pragmatică a 

discursului publicitar.  

   Ultimul capitol al lucrării noastre este focalizat pe problematica persuasiunii, în special 

pe modul în care instrumentele persusive folosite în campaniile sociale produc schimbare de 

atitudini și de comportamente comunicative. El începe prin a vorbi despre caracteristicile 

consumatorului în campaniile comerciale așa cum au fost ele evidențiate și investigate în 

diferitele teorii comportamentale. Plecând de la acestea, arătă care sunt variabilele și constantele 

comportamentale subzistente campaniilor sociale și cum acestea diferențiază campaniile sociale 

de cele comerciale. Scopul este de a prezenta modul cum se regăsesc unele dintre ele ca elemente 

persuasive în discursul publicitar și cum discursul publicitar poate fi analizat cu ajutorul 

modelelor de persuasiune construite din antichitate până în zilele noastre. Într-un asemenea 

demers, diferențele dintre persuasiune și convingere, dintre rațional și emoțional au fost tratate 

din perspectiva antică a lui Aristotel și din cea a actualității noii retorici.  

În încheiere, pentru a verifica ipotezele, pentru a oferi o notă de originalitate și o 

amprentă personală problemei avute în vedere, am realizat - cu instrumentele pragmaticii 

evidențiate pe parcursul lucrării - o analiză de afiș a campaniei „Food for Life”, demarată de 

Benetton, analiză prin care am încercat să demonstrăm cum discursul publicitar dobândește o 

finalitate pragmatică. Dorim să precizăm că am ales tipul de publicitate utilizat de Toscani
1
 

pentru marca Benetton întrucât se bazează, în cea mai mare parte, pe puterea limbajului ca mod 

de acțiune, pe puterea contextului și a elementelor extraligvistice, pe tacit și implicit, pe 

presupoziție, pe puterea imaginii, cuvintele folosite fiind foarte puține, dar oferind receptorilor 

(publicului, audienței) posibilitatea de a realiza inferențe, ghidând procesul de interpretare, cu 

scopul de a persuada și, în fine, de a influența. În acest sens, am apelat la metode calitative, la 

observația calitativă (prin care am încercat să descriu în limbaj propriu, pe cât posibil obiectiv, 

elementele evidențiate prin analiza afișului) și analiza de conținut (prin care am colectat și am 

analizat ideile, temele și problemele abordate în această lucrare pornind de la sursele 

bibliografice avute la îndemână, de la ipotezele și obiectivele enunțate). 

                                                             
1 Oliviero Toscani este un fotograf de origine italiană, care, între  anii 1982-2000, s-a ocupat de campaniile grupului 

italienesc Benetton, fiind art director. Astfel, în campaniile sociale ale brandului Benetton, Toscani a mizat pe o 

publicitate controversată, utilizând imagini șocante pentru a descriere rasismul, boala, foametea și alte probleme cu 

care se confrunta societatea, imagini ce au stârnit reacții diferite în rândul audienței, reușind să atragă atenția și să 

rămână întiprite în mintea consumatorilor. 
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Care sunt rezultatele la care am ajuns? În opinia noastră, lucrarea de față a încercat să 

observe critic, după cum probează cele aproximativ 300 de trimiteri și sursele bibliografice 

utilizate, relația pragmatică-comunicare-mesaj publicitar (social), prin acordarea unei atenții 

deosebite funcției de persuasiune pe care o are limbajul din punct de vedere pragmatic, analizând 

modul în care mesajul este conceput (cum este pusă în practică argumentarea), dar și felul în care 

este interpretat și efectele pe care le poate avea, care, de cele mai multe ori, așa cum am văzut pe 

parcursul paginilor anterioare, sunt de ordin practic. Astfel, pentru orice relaționist sau om al 

publicității, cunoștințele referitoare la pragmatică sunt obligatorii, fie pentru a pune în practică 

elaborarea unui mesaj, fie pentru a-l analiza și a-l interpreta cu succes. 

Reprezentanții de seamă ai pragmaticii, Austin, Searle, Grice, Sperber&Wilson, 

Goffman, Lenvinson și ații, s-au bazat în teoriile și principiile lor pe cunoștințele generale despre 

individ deoarece, în esență, pentru a cunoaște felul în care interlocutorii interpretează și 

reacționează în fața unei situații de comunicare, trebuie cunoscut omul în ansamblul său, iar din 

acest punct de vedere, de pildă, principiile cooperării și relevanței pe care le susține pragmatica 

apelează la concepte de natură psihologică, sociologică sau antropologică și nu numai, concepte 

care se regăsesc, totodată, și în Retorica lui Aristotel. 

Adoptând punctul de vedere al pragmaticii maximaliste, ne-am concentrat asupra 

limbajului ca fiind un instrument de influență și control al comportamentului uman, ținând cont, 

în special, de semnificația intențională și comunicată și mai puțin de cea convențională. Pe 

parcursul acestei lucrări ne-am axat pe analiza informală a limbajului obișnuit, pusă la dispoziție 

de pragmatica filosofică, înțelegându-l pe acesta ca fiind un ansamblu de acțiuni comunicaționale 

sau inferențiale, pe baza căruia audiența sau publicul campaniilor sociale interpretează mesajele 

primite. Astfel, am văzut că principalele teme ale pragmaticii sunt ceea ce facem efectiv în 

momentul în care comunicăm, modul în care inferențele tratează limbajul și comportamentul 

uman, unde un rol importat, în publicitate mai ales, este jucat de implicaturi și presupoziții. De 

asemenea, o alta temă cu încărcătură pragmatică abordată aici a constat în problemele referitoare 

la tacit și explicit în ceea ce privește raționalitatea umană și, nu în ultimul rând, un alt aspect 

important a fost gradul de comunicabilitate care, după cum am putut observa, se exprimă în 

chestiuni referitoare la intenționalitate și la modul în care conduita umană poate fi influențată 

prin comunicare. 
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Totodată, considerăm această perspectivă ca fiind una de o importanță majoră pentru 

orice tip de discurs, mai ales pentru cel publicitar, datorită faptului că pragmatica împrumută 

instrumente de analiză și din alte domenii, pe care le numim noi, conexe, cum ar fi comunicarea 

profesionalizată, semiotica, psihologia etc. și, din aceste considerente, are capacitatea să ofere o 

perspectivă complexă și completă asupra actelor de comunicare și asupra limbajului ca 

modalitate de acțiune. 

În urma cercetării efectuate, am ajuns la concluzia că pragmatica se ocupă cu studiul 

comunicării din perspectivă strategică, înțelegând limbajul, atât verbal, cât și non-verbal, ca pe 

un instrument prin care cei care inițiază actul de comunicare adoptă o anumită poziție față de 

conținutul mesajului, redefinind, totodată, tipul de relație pe care o au cu interlocutorii lor. 

Astfel, discursul reprezintă punctul central al tuturor sferelor sociale, politice etc., iar pragmatica 

deține o poziție privilegiată în stabilirea strategiilor, succesul sau insuccesul acțiunilor noastre 

fiind în legătură directă cu aceste strategii, unde limbajul este utilizat astfel încât să poată acționa 

asupra laturei raționale, dar mai ales emoționale a indivizilor.  

Mai mult decât atât, o altă concluzie pe care o putem extrage pe baza celor expuse aici 

este că pragmatica permite explicarea mesajului actului de comunicare din toate perspectivele 

posibile, aceasta ajutându-ne să realizăm o interpretare completă ale acelor elemente care sunt 

bine condificate în mesaj și care joacă un rol determinat în comunicarea sensului (în cazul 

comunicării publicitare acestea fiind elementele vizuale, culoarea, structura ș.a.). Toți  acești 

factori alcătuiesc contextul comunicării și au un aport semnificativ în descifrarea mesajului, 

acesta necesitând a fi analizat dintr-o perspectivă pragmatică care, așa cum am arătat deja, nu 

face abstracție de cea semantică, ci o completează. 

În ceea ce privește teoria actelor de vorbire, opinia noastră este că a adus numeroase 

contribuții, precum:  

 enunțurile nu servesc doar la exprimarea unor propoziții, ci, de asemenea, pentru a 

realiza acțiuni lingvistice (acte de vorbire) într-un anumit context; 

 limbajul le oferă utilizatorilor o varietate de mijloace lingistice, cu diferite nivele de 

transparență (mai mult sa mai puțin directe), pentru a realiza diferite acte de vorbire; 

 în funcție de context, același enunț poate să îndeplinească diferite funcții pragmatice; 

 putem alege acte de vorbire specifice împreună cu precondițiile lor contextuale, 

necesare pentru a ne îndeplini un obiectiv specific în procesul de comunicare. 
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Actele de vorbire indirecte sunt cele care stârnesc cele mai multe controverse în 

comunicare umană, acestea reprezentând conținutul implicit care se transmite cu ajutorul 

construcțiilor lingvistice, prin care este mascată adevărata intenție a celui care transmite mesajul. 

Din acest punct de vedere, mai ales în domeniul publicității, ar fi de preferat ca, întotdeauna, să 

privim dincolo de combinațiile de cuvinte care ne sunt transmise. Altfel spus, suntem de părere 

că actele de vorbire indirecte sunt utilizate în tot felul de situații, cu numeroase intenții, însă 

beneficiul pe care îl aduc celor care le utilizează este că aceștia sunt puși la adăpost de asumarea 

răspunderii pentru cele comunicate, aceasta din urmă fiind lăsată pe umerii destinatarului, care 

realizează procesul de decodificare.  

Pornind de la asemenea considerații, pe parcusrul lucării am ajuns la concluzia că putem 

identifica specificul mesajelor publicitare punându-le în raport cu contextele pragmatice, 

raportându-ne la limbaj ca la un instrument de acțiune, influențare și control, nu ca la o simplă 

oglindă a realității. Cu privire la semnificația expresiilor, am arătat cum Habermas oferă o 

perspectivă comunicațională și justifică actul de vorbire din punct de vedere al raționalității 

argumentative, unde semnificația depinde de compentența comunicativă, considerând că 

utilizarea limbii este o acțiune comunicativă,  ce poate fi cercetată din punct de vedere al telos-

ului comunicării, al înțelegerii.  

Un alt punct de vedere cu privire la semnificația expresiilor,  pe care l-am prezentat în 

lucrarea de față și pe care dorim să-l dezvoltăm într-un studiu viitor este cea a lui Brandom. 

Acesta susține că pretenția la adevăr pe care trebuie să și-o asume filosofia se realizează prin 

două chestiuni fundamentale: asumarea angajamentelor de către vorbitor și îndreptățirile care-i 

legitimează/autorizează exprimarea, inferența fiind cea care-i face pe oameni să fie responsabili 

și raționali în exprimare. Astfel,înțelesul unei propoziții este  dat de ansamblul inferențelor în 

care acea propoziție poate să fie premisă sau concluzie, lucru pe care l-am verificat și noi. 

 De asemenea, credem că am reușit să clarificăm că orice comunicare de tip publicitar are 

în vedere determinarea unui efect perlocuționar, acesta reprezentând, în fapt, scopul său general, 

dar nu se poate ajunge la un astfel de efect dacă argumentele persuasive alese și utilizate de către 

locutor nu au capacitatea de a stabili o conexiune simbolică cu interlocutorii, în așa fel încât 

aceștia să poată realiza anumite inferențe de satisfacție practică, emoțională sau rațională.  

Am verificat, totodată, că atunci când un emițător lansează un anumit mesaj, întotdeauna 

o face cu o intenție determinată, într-un context concret, bazându-se pe circumstanțe specifice. 
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Toți acești factori asigură succesul comunicării și ajută receptorul să meargă mai departe de 

semnificația literară a cuvintelor, să ajungă la cea intențională sau comunicată și să poată să 

descifreze și să interpreteze mesajul în mod corect și complet. După cum am subliniat pe parcurs, 

această capacitate de interpretare a mesajelor se bazează pe compentența pragmatică, care 

implică nu doar cunoașterea unui cod lingvistic, ci și a unuia social, dar și pe capacitatea 

indivizilor de a realiza inferențe. Cu alte cuvinte, am dedus că, într-adevăr, pragmatica studiază 

limbajul în raport cu utilizatorii și cu situația comunicativă, însă aceasta nu ia în considerare doar 

informațiile codificate ci, în același timp, informația referențială și intențională, toate acestea 

într-un context dat și sub coduri socio-culturale specifice. 

În ceea ce-i privește pe membrii Școlii de la Palo Alto, am scos în evidență că, la fel ca și 

în cazul pragmaticii, contextul joacă un rol foarte important, însă aceștia adoptă o abordare 

constructivistă și pun accentul pe încadrarea comunicării într-un context, pentru a-i putea 

înțelege sensul. În acest fel, conduita umană, care este aceeași cu comunicarea, poate fi 

influențată prin modificarea contextului în care aceasta are loc, căpătând, astfel, un alt sens. 

Aportul principal adus de Școala de la Palo Alto constă în faptul că esența procesului de 

comunicare, cu accent deosebit pe relaționare și interacțiune, este concepută ca un proces 

permanent, care ar putea fi de neînțeles în lipsa contextului.  În fine, deși au puncte comune în 

privința existenței și a altor elemente în ceea ce privește elaborarea unui sens determinat, ideile 

Școlii se particularizează în raport cu cele ale altor abordări pragmatice de factură filosofică prin 

faptul că acestea din urmă pun accent, așa cum am văzut și în analiza afișului, pe cunoștințele 

anterioare despre lume pe care le au interlocutorii. Oprindu-ne tot asupra afișului nostru, 

interpretarea sensului complet al lui n-ar putea să aibă loc dacă publicul campaniei Benetton nu 

ar fi fost la curent cu situația precară din Africa, astfel încât să poată realiza inferențele necesare 

ajungerii la o concluzie.  

În procesul de comunicare, pentru ca un sens determinat să poată fi transmis, 

interlocutorul trebuie să fie capabil să aprecieze că cel care i-a transmis mesajul a avut o anumită 

intenție, în caz contrar comunicarea ar fi una eșuată, iar relația dintre ceea ce este spus  și ceea ce 

se comunică de fapt este explicată de câteva teorii ale pragmaticii, cum sunt cele ale lui Grice sau 

teoria relevanței lui Sperber și Wilson.   

 De asemenea, un element pe care dorim să-l evidențiem în final este că, pe parcursul 

analizelor anterioare de idei și prin analiza de afiș, am demonstrat că maximele propuse de Grice 
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nu sunt întotdeauna respectate, iar domeniul în care sunt încălcate cel mai des este cel al 

publicității, limbajul acesteia fiind unul indirect, prin apelul la presupoziții, subînțelesuri, ironii 

și altele. Întrebarea este de ce se apelează la limbajul indirect, iar cel literar este lăsat mai în 

umbră? Un răspuns ar fi că prin intermediul limbajului indirect se poate persuada cu ușurință, 

cuvintele non-literare având o putere de comunicare mult mai mare, atrag atenția mai ușor și sunt 

memorate cu o mai mare rapiditate.  

Un alt aport pe care-l aduce lucrarea de față este că diferențele culturale și valorizările 

indivizilor pot provoca anumite dificultăți în procesul de interpretare al unui mesaj: aceleași 

cuvinte, imagini sau chiar lipsa lor pot fi interpretate în mod diferit de către indivizi. În acest fel, 

negocierile cu privire la semnificație ar putea duce la eșecul comunicării din cauza 

presupozițiilor, de pildă, care ar putea fi interpretate diferit, sau din cauza stereotipurilor și a 

prejudecăților. În astfel de situații putem spune că avem de a face cu o comunicare defectoasă, 

investigația pragmatică fiind cea care poate soluționa această problemă, prin descifrarea tuturor 

tipurilor de semnificații pe care le dobândește un anumit mesaj. Contextul în care are loc actul de 

vorbire este format din diferențe sociale, culturale, religioase, economice, intelectuale, familiale, 

personale etc., dar și din alte particularități imediate care survin în momentul în care are loc 

comunicarea, iar în acest sens, prin elementele expuse, considerăm că am punctat destul de bine 

faptul că unul dintre cei mai importanţi factori ai procesului de comunicare este contextul, acesta 

fiind esențial în momentul în care se produce interpretarea enunţurilor.   

Ținând cont de acești factori, am văzut că perspectiva pragmatică nu analizează limbajul 

în mod izolat, ci, așa cum am precizat, în relație cu utilizatorii săi, care sunt considerați ca și 

comunicatori concreți, într-un context determinat. În fond, considerăm că această perspectivă de 

abordare a limbajului este cea mai adecvată și cea mai satisfăcătoare, deoarece are capacitatea de 

a surprinde dimensiunile intersubiective și interacționale, chiar culturale ale limbajului, 

dimensiuni care alcătuiesc latura acțională a acestuia.  

În ceea ce privește discursul publicitar, ca structură pragmatică, el se încadrează în cele 

trei dimensiuni ale actelor de vorbire, locuționară, ilocuționară și perlocuționară, mesajele 

regăsite aici fiind atât lingvistice, cât și iconice, iar o descriere strict gramaticală a limbajului 

utilizat ne împiedică să ajungem la contextele reale în care s-a plasat mesajul complet, neputând 

observa cine a transmis de fapt mesajul, cui s-a transmis și care este obiectivul real al 

publicității. În acest sens, pe parcursul întregului demers, am ajuns la concluzia că fenomenul 
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publicității poate fi definit chiar prin prisma obiectivului pe care aceasta îl urmărește, mai exact 

prin forța sa perlocuționară, adică prin intenția de a influența publicul, iar în această odine de 

idei, puterea publicității constă și în puterea de a promova valori sociale și forme de 

comportament.  

Un alt aspect important pe care l-am putut surprinde este acela că un enunț alcătuit din 

aceleași componente lingvistice stârnește efecte diferite în rândul receptorilor, efecte care variază 

în funcție de cine a rostit enunțul, de momentul ales, de forma pe care a îmbrăcat-o și de modul 

de enunțare, adică de punerea în scenă a enunțului și de alegerea resurselor comunicaționale 

adecvate în funcție de contextul comunicării. Ceea ce trebuie neaparat subliniat este că, 

indiferent de scopul urmărit, orice discurs, în mod conștient sau nu, conține elemente persuasive. 

În  legătură cu această problemă, am putut observa, așa cum ne-am propus, atât cu ajutorul 

elementelor de ordin teoretic, cât și prin studiul de caz efectuat, că elementele persuasiunii de 

astăzi se integrează în schema ETHOS-PATHOS-LOGOS elaborată Aristotel, argumentarea 

publicitară apelând nu atât la raționamentele logice, cât la palierul emoțional și la cogniții, la 

valorile în care cred indivizii, la figuri de stil ș.a. 

Referitor la campaniile sociale, acestea au dublu rol, unul scos la suprafață, acela de a 

soluționa o cauză socială și unul ocult, acela de a promova imaginea unei organizații. 

Publicitatea socială, privită ca și catalizator al schimbării unei societăți, este o modalitate de 

comunicare în masă, care apelează la persuasiune pentru a-și atinge obiectivele. Spre deosebire 

de publicitatea comercială, care are în vedere persuadarea consumatorilor în scopul obținerii 

unor beneficii comerciale, cea socială utilizează persuasiunea în vederea determinării unor 

schimbări de ordin atitudinal sau comportamental în rândul publicului, pentru a fi soluționată o 

anumită problemă socială cu care se confruntă întreaga societate sau o bună parte din ea. 

Oricum, ce trebuie să reținem este că prin actul de comunicare, persoana care transmite mesajul 

nu-și transmite doar intenția, ci și interesele, valorile în care susține că crede, viziunea pe care o 

are asupra lumii, iar din această perspectivă, putem spune că prin interpretarea corectă a unei 

situații de comunicare, ajungem să-l cunoaștem pe locutor.  

 În urma studiului de caz am ajuns la ideea că cea mai potrivită tehnică prin care se 

reușeste influențarea sau convingerea publicului țintă cu privire la o anumită problemă este cea a 

utilizării imaginii, deoarece prin ea reușim să atragem rapid atenția, amplificând și completând 

conținutul unui mesaj, iar pentru a avea succes, conținutul informațional tacit pe care-l transmit 
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imaginile trebuie să concorde și să-l completeze pe cel explicitat prin intermediul cuvintelor. 

Imaginile pot conduce la o identificare rapidă a palierului emoțional și la generare sau activare a 

unor răspunsuri imediate,  remarcându-se prin impactul emoțional mult mai puternic decât cel al 

cuvintelor. Astfel, puterea de sugerare a imaginilor este una crescută, ele au capacitatea de a 

ilustra teme cu o varietate foarte largă și ne induc imediat gândul că evenimentele individuale 

sau de grup reflectate în campaniile sociale pot afecta sau influența viața unei societăți.   

Este esențial de reținut că discursul publicitar este atât argumentativ, cât și persuasiv. În 

lucrarea de față am ajuns la concluzia că acesta este un format de comunicare în care 

interacționează textul și contextul în vederea nașterii unui sens determinat care, așa cum am 

observat până acum, diferă de cel literar. De ce se întâmplă acest lucru? Deoarece ținta 

discursului publicitar este de a descoperi cea mai eficientă metodă de a transmite un anumit 

sentiment, o anumită stare emoțională și de spirit, iar în acest scop i se poate altera conținutul 

inițial pentru a fi adaptat la diferitele circumstanțe în care trebuie plasat.  

În cele din urmă, putem spune că susținem concepția lui Kant despre persuasiune, pe care 

am dezbătut-o pe larg în paginile anterioare, și considerăm că discursurile publicitare ar trebui să 

fie concepute în așa manieră încât intelectul să fie și convins, nu doar sedus. Pentru a se ajunge 

la acest rezultat, discursurile publicitare ar trebui să acționeze mai mult asupra palierului rațional, 

astfel încât efectele comunicării să fie permanente, nu temporale cum se întâmplă în cazul 

persuasiunii. Acest lucru este necesar mai ales în cazul campaniilor sociale, ele putând apela în 

argumentarea lor și la dovezi clare, raționale, cu privire la anumite probleme, iar unele dintre 

acestea ar fi statististicele. 

În orice caz, din punct de vedere pragmatic, problema fundamentală a persuasiunii 

rămâne modificarea atitudinilor și a comportamentelor interlocutorilor prin intermediul actelor 

de comunicare. Așa cum am putut constata, caracteristica cheie a mesajului publicitar constă în 

finalitatea lui, adică utilizarea seducției de natură discursivă în așa fel încăt să determine 

interlocutorii să acționeze într-un anumit fel, care să concorde cu intențiile reale pe care le au cei 

care transmit mesajul. Deci, traseul discursului publicitar, pe care noi l-am putut observa aici, 

este seducția consumatorilor, persuadarea și, în cele din urmă, manipularea. În acest fel, mesajul 

traversează intenția informativă, trece de la finalitatea semantică către cea pragmatică, prin 

intenția celui care transmite mesajul de a modifica, prin intermediul comunicării, atitudinile și 
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comportamentul publicului, astfel încât acesta să acționeze într-un anumit fel, în funcție de 

scopul urmărit.  

Referitor la aplicația noastră, la studiul nostru de caz, am observat că mesajul transmis 

este unul puternic persuasiv, în vederea direcționării publicului spre un anumit comportament. Pe 

scurt, aici imaginea este privilegiată ca o componentă a argumentării care axată pe seducția 

consumatorilor și pe apelul la palierul emoțional, cu scopul de a sensibiliza. În ceea ce privește 

textul, acesta este lăsat în plan secund, mizându-se mai mult pe emoția pe care o stârnește proteza 

sub formă de lingură. Așadar, domină o argumentare iconică, care este destul de puternică atât la 

nivel ilocuționar, cât și la nivel perlocționar, dar în lipsa contextului în care este plasată și în 

lipsa textului, imaginea nu ar putea avea aceeași semnificație. Tot aici, am găsit reunite 

elementele de ordin rațional și emoțional, iar în acest fel am putut realiza o conexiune cu schema 

retorică propusă de Aristotel. Elementele de ordin rațional țin de cunoștințele anterioare pe care 

receptorii mesajului campaniei sociale analizate le au despre lume (situația precară traversată de 

populația din Africa). Prin ele, mesajul este plasat din contexte individualizate în contexte 

universal valabile („Mâncare pentru viață” fiind o afirmație care este acceptată în mod universal 

de către noi toți).  

În cele din urmă, acest studiu de caz ne-a ajutat să concluzionăm, în concordanță cu ideile 

desprinse din literatura de specialitate consultată, că faptele de limbaj trebuie să fie abordate din 

punct de vedere contextual, elementele care formează contextul (circumstanțe, scopuri, intenții, 

mijloace etc.) fiind cele care determină producerea sau construirea sensului complet, în mod 

special atunci când vine vorba de publicitate. Un aspect foarte important pe care dorim să-l 

evidențiem în finalul acestei lucări este că acolo unde există comunicare, există și o dimensiune 

pragmatică a discursului întrucât receptorii apelează la toate instrumentele pragmatice pentru a 

pătrunde, metoforic vorbind, până-n inima cuvintelor, pentru a interpreta corect și complet 

mesajul, mai ales în lumea publicității, unde acesta este destul de lacunar.  

 

 

 

 

 

 



21 
 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologia comunicării. Teorii și metode, traducerea de 

Luminița și Florin Botoșineanu, Editura Polirom, Iași. 

Adam, Jean-Michel; Bonhomme, Marc, 2005, Argumentarea publicitară.Retorica 

elogiului și a persuasiunii, traducere de Mihai Eugen Avădanei, Editura Institutul European, Iași.  

Alcaraz Varó, Enrique; Martínez Linares, María Antonia, 1997, Diccionario de 

lingüística moderna, Ariel,  Barcelona. 

Aristotel, 2004, Retorica, traducere de Maria Cristina-Andrieș, note și comentarii de 

Ștefan-Sebastian Maftei Editura Iri, București. 

Armengaud, Françoise, 1985, La pragmatique, Press De Universitaires de Farnce, Paris. 

Austin, John L., 2003, Cum să faci lucruri cu vorbe,  traducere de Sorana Corneanu, 

Editura 45 Pitești-București.. 

Austin, John L., 1975, How to Do Things with Words, Second Edition, Oxford University 

Press. 

 Bach, Kent;  Harnish, Robert Michael, 1983, Linguistic communication and speech acts, 

MIT Press, Cambridge. 

Baker, Gordon P.; Hacker, Peter M. S., 1984, Wittgenstein: Meaning and Understanding. 

Essays on the Philosophical Investigations, Volume I, Basil Blackwell, Oxford.  

Barthes, Roland, 1997, Mitologii, traducere de Maria Carpov, Editura Institutul 

European, Iași. 

Bateson, Gregory; Ruesch, Jurge; Flórez, Florentino, 1984, Comunicación. La matriz 

social de la Psiquiatría, Paidós, Barcelona.  

Beciu, Camelia, 2009, Comunicare și discurs mediatic: o lectură sociologică, Editura 

Comunicare.ro, București. 

Beciu, Camelia, 2011, Sociologia comunicării și a spațiului public. Concepte, teme, 

analize, Editura Polirom, Iași. 

Bellenger, Lionel, 1992, La persuasion, PUF, Paris. 

Bieltz, Petre, 2012, Bazele gândirii critice, Editura Academiei Române, București. 

Biriș,  Ioan, 2000, Sociologia civilizațiilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

https://www.google.ro/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Kent+Bach%22&sa=X&ved=0ahUKEwjprsbbzNHVAhXLvhQKHZZTCn8Q9AgIKDAA
https://www.google.ro/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Michael+Harnish%22&sa=X&ved=0ahUKEwjprsbbzNHVAhXLvhQKHZZTCn8Q9AgIKTAA


22 
 

Bocoș, Mușata; Gavra, Rodica; Marcu, Sorina-Daniela, 2008, Comunicarea și 

managementul conflictului, Editura Paralela 45, București. 

Boguslawski, Andrzej, 1985, „O definiție a semnului și problema transparenței  

semnului”, în Semnificație și comunicare în lumea contemporană, Editura Politică, București. 

Botezat, Elena A.; Dobrescu, Emilian M.; Tomescu, Mirela, 2007, Dicționar de 

comunicare, negociere și mediere, Editura C.H. Beck, București. 

Brandom, Robert, 2002, (2000), Articulating Reasons: An Introduction to 

Inferentialism), La articulación de las razones: una introducción al inferencialismo, Siglo XXI, 

Madrid. 

Brandom, Robert, 2005, (1994), Make it Explicit: Resoning, Representig and Discursive 

Commintent), Hacerlo explícito: razonamiento, representacion y compromiso discursive, Herder, 

Barcelona.  

Breton, Philipp, 2006, Manipularea cuvântului, traducere de Livia Iacob, Editura 

Institutul European,  Iași. 

Breton, Philippe, 2009, Convinge fără să manipulezi. Să învățăm să argumentăm, 

traducere de Evagrina Dîrțu, Editura Institutul European, Iași. 

Burke, Kendal, 1950, A Rhetoric of Movies, University of California Prees, Berkeley.  

Cassirer, Ernst, 1944,  An Essay on Man, Yale University Press, New Haven, London. 

Cassirer, Ernst, 1955, The Phenomelogy of Simbolic Forms, vol. I, Yale University Press, 

New Haven, London. 

Charaudeau, Patrick;  Maingueneau, Dominique, 2002, Dictionnaire d’analyse du 

discours, Paris, Seuil 

Chelcea, Septimiu, 2012, Psihosociologia publicității: despre reclamele vizuale, Eitura 

Polirom, Iași. 

Chelcea, Septimiu, 2016, Psihologie aplicată. Publicitatea, Editura Polirom, Iași. 

Clitan, Gheorghe, 2002, Pragmatică și Postmodernism. Despre jocul raționalității și al 

presupozițiilor în abordarea metafilosofică a culturii, Editura Solness, Timișoara. 

Cmeciu, Camelia, 2013, Tendințe actuale în Campaniile de Relații Publice, Editura 

Polirom, Iași. 

Coman, Mihai, 2007, Introducere în sistemul mass-media, ediția a III-a revăzută și 

adăugită, Editura Polirom, Iași. 



23 
 

Cook, Guy, 1992, The Discourse of Advertising, Routledge, New York.  

Copi, Irving, 1972, Introduction to Logic (Fourth Edition), Collier MacMillan Publishers, 

London, UK. 

Dagenais, Bernard, 2002,   Profesia de relaționist, Editura Polirom, Iași.  

Dagenais, Bernard, 2003, Campania de relații publice, Editura Polirom, Iași. 

Davis, Steven 1991, Pragmatics: A Reader, Oxford University Press, USA. 

Delacampagne, Cristian, 1998, Istoria filosofiei în secolul XX, Editura Babel, București.  

DeVito, Joseph, 1988, Human Communication, The Basic Course, Harper&Row, Inc., 

New York. 

Devitt, Michael; Sterelny, Kim, 2000, Limbaj și realitate. O introducere în filosofia 

limbajului, traducere de Radu Dudău, Editura Polirom, Iași. 

Dijk, Teun A. van, 1998, Estructuras y funciones del discurso, Siglo XXI, México.  

Dijk, Teun A.van, 1983, La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario, Paidós, 

Barcelona. 

Dijk, Teun A.van, 2008, Discourse and Power, Houndsmills, Palgrave, MacMillan. 

Dortier, Jean-François, 2010, „Comunicarea: omniprezentă, dar întotdeauna imprecisă”, 

în Cabin, Philippe; Dortier, Jean- François (coord.), Comunicarea, Editura Polirom, Iași.  

Dragoș, Elena, 2000, Introducere în Pragmatică, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj. 

Ducrot, Oswald; Schaeffer, Jean-Marie, 1996, Noul Dicționar enciclopedic al științelor 

limbajului, Editura Babel, București.  

Dummet, Michael, 2004, Originile filosofiei analitice, traducere de Ioan Biriș, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca. 

Eco, Umberto, 1982, Tratat de semiotică generală, traducere de Anca Giurescu și Cezar 

Radu, Editura Șțiințifică și Enciclopedică, București. 

Eco, Umberto, 1996, Limitele interpretării, traducere de Ștefania Mincu, Daniela Bucșă, 

Editura Pontica, Constanța.  

Eguizábal, Raúl, 2009, Industrias de la conciencia, una historia social de la publicidad, 

Península, Barcelona.  

Eguren, Luis; Fernández Soriano, Olga, 2006, La terminología gramatical, Gredos, 

Madrid.  



24 
 

Escandell-Vidal, Maria Victoria, 1996, Introducción a la pragmatica, Anthropos, 

Madrid. 

Fabra, Pere, 2008, Habermas: Lenguaje, razón y verdad: los fundamentos del 

cognitivismo en Jürgen Habermas, Marcial Pons, Madrid.  

Flew, Antony, 1999, Dicţionar de filozofie şi logică generală, Ediţia a II-a, traducere de 

D. Stoianovici, Editura Humanitas, Bucureşti. 

 Foucault, Michel, 1998, Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, traducere de 

Ciprian Tudor, Editura Eurosong&Book, București.  

Frege, Gottlob, 1993, Der Gedanke. Eine logische, lucrare disponibilă online la 

http://www.gavagai.de/HHP32.htm. 

Fuentes Rodríguez, Catalina;  Esperanza R. Alcaide, Lara,  2002, Mecanismos 

lingüísticos de la persuasión. Cómo convencer con palabras, Arcos Libros, Madrid.  

García Herrero, Gustavo; Ramírez Navarro, José M., 2001, Imagen y comunicación en 

temas sociales, Certeza, Zaragoza.  

Gazdar, Gerald, 1979, Pragmatics: Implicature, Presupposition and Logical Form, 

Academic, New York.  

Gorayska, Barbara, 2009, „Pragmatics Acts in Fine Art: A question”, in Turner, Ken; 

Fraser, Bruce, Language in Life, and a Life in Language: Jacob Mey, a Festschrift, Emerald 

Group Publishing Limite, United Kingdom.  

Gorlée, Dinda L., 1994, Semiotics and the Problem of Translation: With Special 

Reference to the Semiotics of Charles S. Peirce, Rodopi, Amsterdam-Atlanta. 

Grice, Herbert Paul, 1975, Logic and Conversation, in  William James Lectures, Harvard 

University, Cambridge (Mass). 

Grice, Herbert Paul, 1989, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, 

Cambridge (Mass). 

Grøn, Arne, 2003, „Structură și limbaj. Critica dialecticii”,  în Filosofia în secolul XX, 

vol. I, Anton Hügli, Poul Lübcke (coord.), Editura All, București. 

Gutiérrez, Ordóñez, 2000, Comentario pragmático de textos publicitarios, Arco-Libros, 

Madrid. 

Habermas, Jürgen 1983,Cunoaștere și comunicare, traducere în limba română de Andrei 

Marga, Walter Roth, Iosif Wol, Editura Politică, București. 

http://www.gavagai.de/HHP32.htm
https://www.google.ro/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dinda+L.+Gorl%C3%A9e%22


25 
 

Habermas, Jürgen, 1999, Teoría de la acción comunicativa. Vol. 1., Taurus, Madrid.  

Halle, Michael; Jakobson, Roman, 1956, Fundamentals of Language, Mouton, The 

Hague, Holland. 

Hariman, Robert; Lucaites, John L., 2007, No Caption Needed: Iconic Photographs, 

Public Culture and Liberal Democracy, University of Chicago Press, Chicago.  

Harris, Richard J.,  2009,  A Cognitive Psychology of Mass Communication, Routledge, 

New York.  

Hoarță Lăzărescu, Luminița, 1999, Lingvistică pragmatică, Editura Cermi, Iași. 

Horn, Laurence R., 2010, „Implicature”, in  Horn, Laurence R.; Ward, Gregory (eds.), 

The Handbook of Pragmatics, Blackwell Publishing, Oxford. 

Husted, Jørgen, 2003, „John Rogers Searle: Reguille limbajului”, în Anton Hügli, Poul 

Lübcke (coord.), Filosofia în secolul XX, vol. II, Editura All, București. 

Husted, Jurgen, 2003, „Acte de vorbire. John Langsbaw Austin: a acţiona prin limbaj” în 

Anton Hügli, Poul Lübcke (coord.), Filosofia în secolul XX, vol. II, Editura All, București. 

Hymes, Dell, 1972, “Models of the Interaction of Language and Social Life”, in 

Gumperz, John Josep; Hymes, Dell (eds.), Directions in sociolinguistics: The Ethnography of 

Communication, Holt, Rhinehart & Winston, New York.  

Kant, Immanuel, 1969, Critica rațiunii pure, traducere de Nicolae Bagdasar și Elena 

Moisuc, Editura Științifică, București.  

Klinkenberg, Jean-Marie, 2004, Inițiere în semiotică generală, traducere și cuvânt înainte 

de Maria Mureșanu Ionescu, Editura Institutul European, Iași. 

Kripke, Saul, 1982, Wittgenstein on Rules and Private Language, Cambridge, Harvard 

University Press. 

Larson, Charles U., 2003, Persuasiune. Receptare și responsabilitate, traducere de  

Odette  Arhip, Editura Polirom, Iași.  

Laurier, Daniel, 1993, Introduction a la philosophie de la langage, Editeur Mardaga, 

Liege. 

Ledrut, Raymond, 1984, La forme et le Sens dans société, Librairie des Méridiensm. 

Levi, Albert W., 1959, Philosophy and The Modern World, University Press, 

Bloomington, Indiana. 

Levinson, Stephen C., 1989, Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge. 



26 
 

Lozano, Jorge, 2012, Persuasión, estrategias del creer, Universidad del País Vasco, 

Bilbao. 

Maingueneau, Dominique, 2007, Pragmatica pentru discursul literar, Editura Institutul 

European, Iași.  

Marc, Edmond, 2010, „O psihologie a comunicării”, în Cabin, Philippe; Dortier, Jean-

François (coord.), Comunicarea. Perspective actuale, Editura Polirom, Iași. 

Marcenac, Luc; Milon, Alain; Saint Michel, Serge-Henri, 2008, Strategii publicitare. De 

la studiul de marketing la alegerea diferitelor media, traducere de Elisabeta Gheorghe, Editura 

Polirom, Iași.  

Marconi, Joe, 2007, Ghid practic de relații publice, Editura Polirom, Iași. 

Marga, Andrei, 2006, Filosofia lui Habermas, Editura Polirom,Iași. 

Marga, Andrei, Pragmatismul inferențialist al lui Brandom, disponibil online la: 

http://andreimarga.eu/pragmatismul-inferentialist-al-lui-brandom/, accesat în 12 iulie 2017. 

Martin, Robert, 1983, Pour une logique du sens, Presses Universitaires de France, Paris.  

Martínez, Ferraz, 2004, El lenguaje de la publicidad, Arco-Libros, Madrid.  

Mey, Jacob L., 2001, Pragmatics. An introduction, Second Edition, Blackwell 

Publishing, Oxford. 

Moeschler, Jacques; Anne Reboul, 1999, Dicționar enciclopedic de pragmatică, Editura 

Echinox, Cluj.  

Moeschler, Jacques; Anne Reboul, 2001, Pragmatica azi. O nouă știință a comunicării, 

traducere de Liana Pop, Editura Echinox, Cluj.  

Morris, Charles, 1938, Foundations of the Theory of Signs, International, Encyclopaedia 

of Unified Science, vol. I-II: Foundations of the Unity of Science, Chicago/London. 

Morris, Charles 1946, Signs, Language and Behavior, Prentice-Hall Inc, New York. 

Mucchielli, Alex, 1998, Théorie des processus de la communication, Armand Colin, 

Paris. 

Mucchielli, Alex, 2005, Arta de a influența. Analiza tehnicilor de manipulare, Editura 

Polirom, Iași. 

Naishtat, Francisco Samuel, 2004, Problemas filosóficos en la acción individual y 

colectiva: una perspectiva pragmática,Prometeo, Buenos Aires. 

Narița, Ionel, 2007, Semiotica, Editura de Vest, Timișoara. 

http://andreimarga.eu/pragmatismul-inferentialist-al-lui-brandom/


27 
 

Narița, Ionel, 2010, Introducere în relații publice, Editura de Vest, Timișoara. 

Newsom,  Doug; Carrell, Bob, 2004, Redactarea materialelor de Relații Publice, Editura 

Polirom, Iași. 

O`Shaughnessy, Joh; O`Shaughnessy, Nicholas Jackson, 2004, Persuasion in 

Advertising, Routledge, London, New Fetter Lane. 

Oehler, Klaus, 1985, „Compendiu al semioticii lui Peirce”, în Semnificație și comunicare 

în lumea contemporană, Editura Politică, București. 

Oliver, Sandra, 2009, Strategii de relații publice, Editura Polirom, Iași. 

Oprea, Luminița, 2005, Responsabilitatea socială corporatistă, Editura Tritonic, 

București. 

Ortega Martinez, Enrique, 1997, La comunicación publicitaria, Pirámide, Madrid. 

Parret, Herman, 1980, „Pragmatique philosophique et épistémologie de la pragmatique: 

connaissance et contextualité”, în Parret, Herman (ed), Le langage en contexte. Etudes 

philosophiques et linguistiques de pragmatique, John Benjamins B. V., Amsterdam.  

Parson, Patricia J., 2008, Ethics in public relations: a guide to best practice, Kogan Page 

Publishing, Londra. 

Pânișoară, Ion-Ovidiu, 2006, Comunicarea eficientă, Ediția a III-a, revăzută și adăugită, 

Editura Polirom, Iași. 

Peirce, Charles S., 1990, Semnificație și acțiune, Editura Humanitas, București. 

Perelman, Chaïm; Tyteca, Lucie Olbrechts, 2012, Tratat de argumentare. Noua retorică, 

traducere de Aurelia Stoica, prefață de Michel Meyer, Editura Universității „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iași.  

Pérez, Luis Alfonso, 2004, Marketing social: teoría y práctica, Pearson, México. 

Posner, Roland, 1985, „Charles Morris și fundamentarea comportamental teoretică a 

semioticii”, în Semnificație și comunicare în lumea contemporană, Editura Politică, București. 

Preda, Sorin, 2011, Introducere în creativitatea publicitară, Editura Polirom, Iași. 

Reboul, Anne; Moeschler, Jacques, 1998, Pragmatica discursului. De la interpretarea 

enunțului la interpretarea discursului, traducere de Irinel Antoniu, Editura Institutul European, 

Iași.  

Reboul, Anne; Moeschler, Jacques, 2001, Pragmatica azi. O nouă știință a comunicării, 

traducere de Liana Pop, Editura Echinox, Cluj.  



28 
 

Reboul,
 
Olivier, 1975, Le slogan, Édition Complexe, Bruxelles.  

Reyes, Graciela, 1996, El abecé de la pragmática, Arco-Libros, Madrid. 

Flor, Riis-Jon, 2003, „Tânărul Wittgenstein. Limbajul și forma logică”, in Hügli, Anton 

Lübcke, Paul,  Filosofia în secolul XX, Vol. 2, Teoria Științei, Filosofie analitică, traducere de A. 

Apostol, M. Căpraru, C. Lupu, M. Mureșan, M. Stan, Editura All Educational, București. 

Robu, Adriana-Maria, 2015, Discursul publicitar din perspectivă pragmalingvistică, 

Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași. 

Rovența-Frumușani, Daniela, 2005, Analiza discursului. Ipoteze și iposteze, Editura 

Tritonic, București.  

 Rozakis, Laurie E., 1999, The Complete Idiot's Guide to public Speaking, Second 

Edition, Alpha Books-Penguin Group, USA, Inc. 

Rus, Flaviu-Călin, 2004, Campanii și strategii de Relații Publice, Editura Institutul 

European, Iași. 

Sánchez Lobato, Jesús, 2006, Saber escribir, Santillana, Madrid. 

Scheflen, Albert E., 1973, Communicational Structure: Analysis of Psychotherapy 

Transaction, Indiana University Press, Bloomington.  

Searle, John R., 1969, Actos de habla. Un ensayo de filosofía del lenguaje, Cátedra, 

Madrid.  

Searle, John R., 1983, An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University 

Press, Cambridge. 

Searle, John R., 1992, Intencionalidad: un ensayo en la filosofía de la mente, Tecnos, 

Madrid. 

Searle, John R., 2002, “Qué es un acto de habla”, în Villanueva Valdés, Luis Ml.  (ed.), 

La búsqueda del significado. Lecturas de filosofìa del lenguaje, Tecnos, Madrid. 

Searle, John, 1969, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Sebeok, Thomas A., 2002, Semnele: o introducere în semiotică, traducere de Sorin 

Mărculescu, Editura Humanitas, București. 

Severin, Werner J.; Tankard Jr., James W., 2004, Perspective asupra teoriilor 

comunicării de masă: originile, metodele și utilizarea lor în mass-media, traducere de Mădalina 

Paxaman și Maria Paxaman, Editura Polirom, Iași. 

http://www.goodreads.com/author/show/112037.Laurie_E_Rozakis


29 
 

Simons, Herbert W., 1976, Persuasion: Understanding, Practice and Analysis. Reading, 

Sage Publications, Boston.  

Simons, Herbert W., 2001, Persuasion in Society, Sage Publications, Thousand Oaks. 

Smith,  Ronald D., 2005, Strategic Planning for Public Relations, Lawrence Erbaum. 

Sorea, Daniela, 2012, Pragmatics: Some Cognitive Perspectives, Contemporary 

Literature Press, București.  

Spang, Kurt, 2005, „Publicidad y retórica” in Romero Gualda, Maria-Victoria (coord.), 

Lenguaje Publicitario: la seducción permanente, Ariel, Barcelona. 

Sperber,  Dan; Wilson, Deirdre, 1994, La relevancia, Visor, Madrid.  

Stainton, Robert J., 1996,  Philosophical Perspectives on Language, Broadview Press, 

Peterborough.  

Stiff, James B, 1994, Persuasive Communication, The Guilford Press, New York.  

Stoica, Dan, 2006, „Despre publicitate”, în Rogojinaru, Adela (coord.),  Comunicare și 

cultură: aplicații interdisciplinare, Editura  Tritonic, București. 

Surlea, Cosmina F., 2007, Jocurile de limbaj ale lui Ludwig Wittgenstein: o explicație a 

comunicării intra și interpersonal, Editura Lumen, Iași. 

Tench, Ralph, 2006, „Community and society: corporate social responsability (CSR)”, în 

Tench, Ralph; Yeomans, Liz, Exploring Public Relations, Pearson Education Publishing, Spania.  

Tiutiuca, Dumitru, 2010, Retorica și teoria argumentării, Editura Pro Universitaria, 

București. 

Țurlea, Marian, 2000, Introducere în filosofie, Editura Pro Humanitate, București. 

Verschueren, Jef; Östman, Jan-Ola, 2009, Key Notions for Pragmatics, John Benjamins 

Publishing Company, Amsterdam.  

Walton, Douglas, 2007, Media Argumentation: Dialectic, Persuasión and Rhetoric, 

Cambridge University Press, New York. 

Watzlawick, Paul; Beavin Bavales, Janet; Jackson, Don D., 1991, Teoría de la 

Comunicación Humana, Herder, Barcelona. 

Wittgenstein, Ludwig, 1953, Philosophical Investigation, Blackwell, Oxford. 

Wittgenstein, Ludwig, 1991, Tractatus Logico-Philosophicus, traducere, cuvânt 

introductiv și note de Alexandru Surdu, Editura Humanitas, București.  



30 
 

Wittgenstein, Ludwig, 2003, Cercetări filozofice, traducere de Mircea Dumitru și Mircea 

Flonta, în colaborare cu A.P. Iliescu, Editura Humanitas, București.  

Yule, George 1996, Pragmatics, Oxford University Press, Kong Kong. 

Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu, Lazăr, 1993, Dicționar de sociologie, Editura Babel, 

București. 

Zemor, Pierre, 2003, Comunicarea publică, Editura Institutul European, Iași. 

 

Webografie: 

***, Femei puse la colț și bătute, http://radiocatch22.com/femeile-puse-la-colt-si-batute/, 

accesat în 20 ianuarie 2016.  

Benetton Group World Food Programme: Food For Life, Momo & Rose, Arnie & 

Abdullah, Food For Work, Food For Education, Food To Go Home, 

http://www.adeevee.com/2003/02/benetton-group-world-food-programme-food-for-life-momo-

rose-arnie-abdullah-food-for-work-food-for-education-food-to-go-home-print/ 

http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/campanii-sociale-premiate-la-golden-

drum-2014.html, accesat în 3 martie 2017 

https://www.benetton.com/food/press/presskit/download/images/presskit_es.pdf, accesat 

în 20 ianuarie 2017. 

 

 

 

http://radiocatch22.com/femeile-puse-la-colt-si-batute/
http://www.adeevee.com/2003/02/benetton-group-world-food-programme-food-for-life-momo-rose-arnie-abdullah-food-for-work-food-for-education-food-to-go-home-print/
http://www.adeevee.com/2003/02/benetton-group-world-food-programme-food-for-life-momo-rose-arnie-abdullah-food-for-work-food-for-education-food-to-go-home-print/
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/campanii-sociale-premiate-la-golden-drum-2014.html
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/campanii-sociale-premiate-la-golden-drum-2014.html
https://www.benetton.com/food/press/presskit/download/images/presskit_es.pdf

