
 
 

 
 

EMOJIS COMO NOVA ESTRATÉGIA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

 

POR 

 

 

 

MARCIA FIGUEIREDO DE ASSIS TERRA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, como 

requisito parcial à obtenção do grau de Mestre. Linha 

de pesquisa: Teorias do texto, do Discurso e da 

Tradução . 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: PROFª. DRª ILANA DA SILVA REBELLO VIEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

NOVEMBRO/2018 

  

http://lattes.cnpq.br/3408468123212172


 
 

 
 

MARCIA FIGUEIREDO DE ASSIS TERRA 

 

 

 

EMOJIS COMO NOVA ESTRATÉGIA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, como 

requisito parcial à obtenção do grau de Mestre. Linha 

de pesquisa: Teorias do texto, do Discurso e da 

Tradução . 

 

 

Aprovada em _______________________. 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

Profª. Dra. Ilana da Silva Rebello Viegas – Orientadora 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 

Profª. Dra. Rosane Santos Mauro Monnerat  

Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 

Prof. Dr. Adriano Oliveira Santos  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ/APLE-RJ. 

 
 

Profª. Dra. Nadja Patresi de Souza e Silva – Suplente 

 Universidade Federal Fluminense – UFF 
 
 

Profª. Dra. Luciana Paiva de Vilhena Leite - Suplente 

Universidade Federal do Estado do Rio De Janeiro – UNIRIO 

http://lattes.cnpq.br/3408468123212172


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

A Pedro Terra, meu amado filho, que provocou mudanças 

definitivas em minha vida. 

  



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Agradeço, primeiramente, a Deus por ter me feito personagem da narrativa da vida. 

 Agradeço a meus pais por me apoiarem e acreditarem em mim. 

 Agradeço a minha professora orientadora por ter acolhido meu projeto e por ter sido 

incansável nas minhas solicitações. 

 Agradeço aos demais professores do programa de Pós-Graduação e aos amigos que fiz 

nesse percurso acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocês que fazem parte dessa massa 

Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 

E dar muito mais do que receber. 

(...) 

Admirável gado novo (Alceu Valença e Zé Ramalho) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

 

 

Análise da estrutura da mensagem publicitária construída a partir 

de argumentação icônico-linguística com os emojis, com foco nas 

noções de imaginários sociodiscursivos, sob à luz da teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, desenvolvida por 

Patrick Charaudeau. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Se você pode sonhar, você pode fazer. 

Walt Disney 

 

Ao dedicar sua vida aos estudos que deram origem ao Curso de Linguística Geral, 

Ferdinand de Saussure criou uma ciência cujo objeto de estudo, por nos ser tão familiar, nunca 

havia sido formalizado.  

O que pode ser mais natural do que conversar, debater, opinar, explicar, descrever? A 

língua nos possibilita expressarmos de diversas formas de acordo com a situação. 

Atualmente, vivemos na era digital, na qual informação e acontecimento são registrados 

e propagados numa velocidade jamais vista. O imediatismo nas decisões e relações exigido pela 

doutrina neoliberal, que rege as sociedades ocidentais, conduziu o homem a um meio de 

comunicação igualmente rápido com efeitos de possibilitar a globalização. 

A cibercultura que emana desse contexto sócio-histórico rompe as fronteiras da 

comunicação. Uma nova linguagem emerge. Hashtags e emojis mesclam-se aos signos 

linguísticos em posts de diversas redes sociais. Tudo é publicável e publicado. Nossos anseios 

e angústias são espetacularizados; afinal, o virtual nos incita a revelar nossa essência ou nos 

permite a utilização de máscaras sociais. O Google assume vultos de uma entidade capaz de 

detectar nossas preferências ao golpear-nos com propagandas e publicidades relacionadas com 

pesquisas na internet: “Diz o que tu digitas e eu te mostrarei o que desejas”.   

Com isso, as relações são afetadas. Somos instados a nos posicionar diante de um fato 

que, em pouco tempo, atinge o status de meme. Posts convocam-nos para manifestações e 

debates. Fazemos e desfazemos amizades com um clique. Escolhemos parceiros em cardápios 

de sites de relacionamento. Nossa vida não é mais nossa, a partir do momento em que nos 

cadastramos em algum site ou em alguma rede. O cidadão comum jamais saberá que seus dados 

percorrem caminhos e são acessados por empresas, afiliações, associações e instituições que 

ele próprio desconhece. A internet é território de todos e de ninguém. 

Nos últimos anos, o meio publicitário tem se beneficiado dessa “liberdade” justamente 

pela sua capacidade de se moldar consoante os desígnios de seus consumidores, assim como 

ocorre na relação linguagem-comunidade. É possível constatar este fenômeno na publicidade, 

mais do que em outros meios, pois essa requer uma linguagem capaz de ser decodificada pelo 
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maior número possível de indivíduos, de distintas comunidades. Uma linguagem ágil, eficiente 

e sedutora.  

Veiculada pela mídia, a serviço de incorporadoras, a publicidade é o anzol que fisga o 

cidadão comum para movimentar a engrenagem do consumo. É ela que provoca o desejo de 

possuir sem questionar, atingindo-o, usando o humor e as emoções.  

Criados para o I-Phone – aparelho celular comercializado pela multinacional Apple Inc. 

– e adotado pelo sistema Android, com fins de servir como ferramenta de comunicação, os 

emojis configuram-se como uma estratégia perfeita, visto que são acolhidos por quase todas as 

comunidades linguísticas do globo. Não há quem nunca tenha enviado ou recebido um abraço 

acompanhado por um coração, um “bom dia” acompanhado por um sol ou um “adeus” com 

uma carinha amarela jogando beijo, em alguma mensagem de texto.  

Atentos a esse fenômeno, a equipe de marketing da Coca-Cola solicitou a criação de um 

emoji representando o seu produto. A concorrente Pepsi não chegou a tanto, mas também 

adotou os pictogramas em suas peças publicitárias. No entanto, o banco Itaú posiciona-se como 

uma entidade suprema ao mirarmos para sua logomarca ao centro desses símbolos que 

inauguram a nova era e abaixo dela #issomudaseumundo. 

Esses são alguns exemplos que observaremos ao longo deste trabalho, que tem como 

objetivo a análise de textos publicitários que utilizam emojis. Tendo como base a Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, proposta por Patrick Charaudeau, temos por objetivo 

analisar como a estrutura da mensagem publicitária é construída a partir de argumentação 

icônico-linguística com os emojis, elementos que foram criados sob o rótulo de “ferramentas 

de comunicação”. Além disso, também temos por objetivo verificar como esses elementos são 

empregados a partir de imaginários sociodiscursivos. 

A hipótese da pesquisa reside no fato de os emojis, ao serem utilizados a partir de 

imaginários que o interlocutor tem do social, configuram uma estratégia de captação. 

 Dessa forma, para tanto, no segundo capítulo, dissertaremos sobre os postulados da 

Teoria Semiolinguística do Discurso. No terceiro capítulo, abordaremos os gêneros, tipos 

textuais e modos de organização do discurso, tendo em vista que o corpus desta pesquisa é um 

gênero textual, do domínio midiático.  No quarto capítulo, apresentaremos as noções de 

representação social, estereótipos, imaginários sociodiscursivos, identidade e ethos. 

 O quinto capítulo reserva-se ao percurso da comunicação humana. O sexto capítulo será 

dedicado à imagem, a algumas noções da teoria dos signos de Charles Sanders Peirce, à imagem 

na publicidade, ao significado das cores e à Gramática do Design Visual. 
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 Dando continuidade à fundamentação teórica, no sétimo capítulo, discorreremos sobre 

o que se entende por publicidade, reconhecendo a estrutura do texto publicitário e a força de 

sua linguagem, o processo de simbolização e os sujeitos da mise en scéne desse discurso. 

 No oitavo capítulo, será apresentada a metodologia de pesquisa, com detalhamento do 

corpus. Segue-se a análise do mesmo, no capítulo nono. Ressalta-se que, ao longo do trabalho, 

alguns exemplos foram analisados para ilustrar determinadas noções pertinentes para este 

estudo. No décimo capítulo, constam as considerações finais e, por último, no décimo primeiro, 

as referências bibliográficas.  

 Por fim, com este trabalho, esperamos contribuir com as pesquisas no campo da 

comunicação humana e das ciências da linguagem e, de alguma forma, com o ensino de língua 

materna. 
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2. SEMIOLINGUÍSTICA 

 

Talvez não sejamos nada mais do que uma sucessão de máscaras. 

(Charaudeau, 2009)  

 

 O presente trabalho considerará alguns fundamentos teóricos desenvolvidos pela 

Análise do Discurso de base Semiolinguística relevantes para a realização da pesquisa. 

 

2.1. O que é Semiolinguística? 

 

A teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, inaugurada pelo linguista Patrick 

Charaudeau, em 1983, tem como proposta unir conceitos da subjetividade de Benveniste, 

conceitos da pragmática, no que se refere aos atos de fala, e de semiótica, ao buscar a relação 

entre sentido ― semio advindo de “semiosis” ― e forma, sendo esta última, os signos 

linguísticos, por isso, linguística. Assim, Charaudeau (1992) a define: 

 

Eis porque a posição que tomamos na análise do discurso pode ser chamada 

de semiolinguística. Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a 

construção do sentido e sua configuração se fazem por meio de uma relação 

forma-sentido (em diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade 

de um sujeito intencional, com um projeto de influência social, num 

determinado quadro de ação; linguística lembrando que essa forma é 

principalmente construída de uma matéria linguageira – aquela das línguas 

naturais – que devido ao fato de sua dupla articulação, da particularidade 

combinatória de suas unidades (sintagmáticas, paradigmáticas em diferentes 

níveis: palavra, frase, texto), impõe um processo de semiotização do mundo 

diferente daqueles do de outras linguagens. (p.98) 

 

Dessa forma, a semiolinguística ocupa-se em analisar as atividades linguageiras entre 

os sujeitos que buscam extrair o sentido não só através do verbal, mas também do não-dito, no 

processo de semiotização do mundo. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

2.2. Os sujeitos, suas identidades e competências 

 

 De acordo com a teoria de Análise Semiolinguística do Discurso de Patrick Charaudeau, 

o sujeito é um ser biopsicossocial, dotado de saberes, de intencionalidade e de competência. O 

ato de linguagem envolve quatro sujeitos, dois eus e dois tus, também chamados de sujeitos. O 

Eu-comunicante e o Tu-interpretante são sujeitos reais, com identidade biopsicossocial, que 

interagem no circuito externo, no espaço do fazer.  O Eu-enunciador e o Tu-destinatário são 

sujeitos discursivos, que atuam no circuito interno, no espaço do dizer. 

 Um dos princípios que rege o ato de linguagem é o princípio de alteridade: a tomada de 

consciência de si mesmo através da existência do outro. Assim, as identidades são construídas 

através de um “cruzamento de olhares” entre os parceiros da troca. Eles se reconhecem e se 

diferenciam, legitimando-se e legitimando o outro. Uma vez percebida a diferença, um duplo 

processo de atração e rejeição é desencadeado. A atração acontece porque, ao descobrirmos 

alguém diferente de nós, admitimos nossa imperfeição. Paralelamente, a rejeição ocorre quando 

a diferença percebida no outro é vista como uma ameaça, quando aventamos a possibilidade de 

o outro ser superior. Essa é a razão pela qual a diferença vem acompanhada, na maior parte das 

vezes, de uma generalização, um julgamento estereotipado. No capítulo 3, analisaremos 

detalhadamente a relevância da noção de estereótipo para a construção identitária. 

 Para Charaudeau (2009), uma vez que há os sujeitos falantes (do circuito externo) e os 

sujeitos do discurso (circuito interno), suas identidades também possuem duplo caráter: a 

identidade psicossocial e a identidade discursiva. A primeira, pertencente ao sujeito 

comunicante, é constituída por um conjunto de traços: sexo, idade, profissão, estatuto, lugar 

hierárquico, suas qualidades afetivas e sua legitimidade para falar. A segunda pertence ao 

sujeito enunciador e é construída pelo sujeito comunicante, por meio das estratégias (de 

credibilidade e de captação) de como falar. A identidade discursiva é o modo de tomada da 

palavra.  

A credibilidade é a necessidade que o sujeito tem de que se acredite nele.  O sujeito 

comunicante deve preservar seu ethos. Para tal, ele pode adotar uma das seguintes atitudes 

discursivas: 

• de neutralidade: apagamento de qualquer vestígio de avaliação pessoal ou julgamento 

em seu discurso. 

• de distanciamento: o sujeito distancia-se, tomando uma atitude fria, típica do analista 

que raciona e analisa imparcialmente para explicar fatos e/ou demonstrar teorias. 
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• de engajamento: o sujeito posiciona-se, escolhendo palavras ou argumentos. Essa 

atitude é utilizada quando o sujeito deseja criar uma imagem de “ser de convicção”. A 

verdade confunde-se com a força da convicção, de modo que se espera influenciar o 

interlocutor. 

 

As estratégias de captação são utilizadas quando o sujeito falante não se encontra em 

posição de autoridade em relação ao seu interlocutor e deseja assegurar-se de que este 

compartilha das mesmas opiniões, tocando-o afetivamente. A persuasão e a sedução1 são os 

efeitos visados pelo Eu-comunicante. Assim, diferentes atitudes discursivas podem ser 

tomadas: 

• uma atitude polêmica: quem comunica questiona o interlocutor a respeito das ideias em 

foco.  

• uma atitude de sedução: propõe um imaginário no qual o interlocutor desempenharia o 

papel de “herói beneficiário”. 

• uma atitude de dramatização: o sujeito descreve fatos relacionados aos dramas da vida, 

fazendo uso de analogias, comparações e outras figuras de linguagem. Adotando essa 

atitude, o Eu-comunicante deseja “fazer sentir” através de valores afetivos socialmente 

compartilhados. 

 

Diferentemente da identidade discursiva, a identidade social é previamente dada, é um 

pré-construído em nome de um saber reconhecido. Já a identidade discursiva constrói-se nos 

modos de tomada de palavra, nas escolhas do sujeito e na manipulação de imaginários 

sociodiscursivos. A identidade discursiva ora reativa, ora mascara, ora desloca a identidade 

social.  

“É neste jogo de vai e vem entre identidade social e identidade discursiva que se realiza 

a influência discursiva” (CHARAUDEAU, 2009).  Em determinadas situações, de acordo com 

a intenção do sujeito, a identidade discursiva adere à identidade social, formando uma 

identidade única “essencializada” ou pode acontecer o inverso, formando uma identidade dupla 

de “ser” e de “dizer”. Nesse caso, ou o “dizer” máscara o “ser” ou o “dizer” revela o “ser” 

inconscientemente, configurando um ato falho. 

                                                             
1 A persuasão e a sedução objetivam o controle do outro. Porém, persuadir é “fazer pensar recorrendo à razão” e 

seduzir é “fazer sentir recorrendo à emoção”. (Charaudeau, 2009, p. 10).   



20 
 

 
 

A partir da diferença entre os dois tipos de identidade, Charaudeau (2009,) elaborou um 

modelo de estruturação de sentido em quatro tipos de competência: a comunicacional 

(situacional), a discursiva, a semântica e a semiolinguística.  

A competência comunicacional (ou situacional) é a aptidão que o sujeito tem em 

construir o discurso obedecendo aos princípios de alteridade, de pertinência, de influência e de 

regulação.  

A competência discursiva representa a capacidade que o eu-comunicante e o tu-

interpretante necessitam ter para criar e reconhecer as estratégias discursivas postas em cena, 

de modo que acionem os saberes de conhecimento e de crença. Além disso, essa competência 

envolve o conhecimento dos contratos de comunicação e da situação de comunicação. 

A competência semiolinguística será apresentada nas palavras de Charaudeau (2001) 

apud Oliveira (2003, p. 45): 

(...) postula que todo sujeito que se comunica e interpreta possa manipular e 

reconhecer as formas dos signos, suas regras combinatórias e seus sentidos, 

ficando claro que tais elementos visam a expressar uma intenção comunicativa 

de acordo com os componentes da situação comunicativa e com as exigências 

da organização do discurso. É neste nível que se constrói o texto, entendido 

como o resultado de um ato de linguagem produzido por um sujeito dado, 

dentro de uma situação de intercâmbio social, possuindo uma forma peculiar. 

 

Pode-se dizer, portanto, que a competência semiolinguística atém-se apenas aos 

aspectos linguísticos de um texto. Ela implica aptidões relacionadas à composição do texto em 

seu entorno (diagramação), à construção gramatical e à escolha do lexical. 

 Charaudeau (2009) menciona a competência semântica que diz respeito à capacidade 

de o sujeito organizar os diferentes tipos de saberes, que são suas referências, e tematizá-los. 

Ao afirmarmos que o ano possui quatro estações, estamos recorrendo ao saber enciclopédico, 

científico. Quando alguém enuncia: “isto não é uma Brastemp”, recorremos ao saber de crença 

para inferir que o sujeito comunicante quer dizer que determinado objeto não é o ideal ou de 

boa qualidade. A competência discursiva continua recaindo na habilidade de o sujeito, 

circunscrito a uma situação, reconhecer e manipular estratégias na encenação linguageira. Essas 

estratégias correspondem aos procedimentos enuncivos ou enunciatários e enunciativos. As 

estratégias de ordem enuncivas são as que remetem aos modos de organização do discurso, que 

veremos, com mais detalhes, posteriormente. De forma geral: 

a) o modo descritivo consiste em nomear, qualificar e localizar os seres do mundo de 

maneira objetiva ou subjetiva. 
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b) o modo narrativo consiste em contar, narrar fatos e acontecimentos nos quais os atores 

intervêm. 

c) o modo argumentativo consiste em saber organizar as sequências que explicam os 

acontecimentos, bem como provar determinado ponto de vista. Esse modo é considerado o mais 

complexo, por contar com um saber subjetivo, além de envolver a tríade: proposta sobre o 

mundo, sujeito argumentante e um sujeito alvo da argumentação. 

 

Os procedimentos de ordem enunciativa dizem respeito ao modo como o sujeito age no 

ato de comunicação em relação ao interlocutor, a si mesmo e aos outros. A condição para que 

o jogo aconteça é o respeito às normas que regem o grupo social no qual o sujeito está inserido 

e que assim deseja interagir com os demais. Há três comportamentos distintos no modo 

enunciativo: 

i. Comportamento alocutivo: “o sujeito falante anuncia sua posição em relação ao 

interlocutor no momento em que, com seu dizer, implica e lhe impõe um comportamento” 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 82). Ele tanto pode estar em condição de superioridade – sendo o 

caso das modalidades de “Injunção”, “Interpelação” – quanto de inferioridade – sendo o caso 

das modalidades de “Petição” e de “Interrogação” –, “Injunção”, “Autorização”, “Aviso”, 

“Julgamento”, “Sugestão” e “Proposta”. 

ii. Comportamento elocutivo: o sujeito comunicante enuncia seu ponto de vista sem 

implicar o interlocutor. As modalidades correspondentes são: “Constatação”, “Opinião”, 

“Apreciação”, “Obrigação”, “Possibilidade”, “Querer”, “Promessa”, “Recusa/ Aceitação”, 

“Acordo/Desacordo”, “Declaração” e “Proclamação”. 

iii. Comportamento delocutivo: o sujeito se apaga de seu ato de enunciação e não revela 

o interlocutor. De acordo com Charaudeau (2008), “trata-se de um jogo protagonizado pelo 

sujeito falante, como se fosse possível a ele não ter ponto de vista, como se pudesse desaparecer 

por completo do ato de enunciação (...)” (p.84) 

Ressalta-se que o modo enunciativo comanda os modos descritivo, narrativo e 

argumentativo. Além disso, esses três modos podem interferir uns nos outros, embora, no texto, 

um deles predomine. 

As competências integradas permitem ao falante reconhecer as visadas discursivas de 

uma troca linguageira, o gênero ao qual pertence determinado discurso e seus modos de 

organização, a serem vistos no capítulo seguinte. 
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2.3. Ato de linguagem e contrato de comunicação 

 

O ato de linguagem ou de comunicação, cujo produto é o texto, é uma interação que se 

estrutura de acordo com as identidades dos sujeitos (princípio de alteridade), com os saberes 

envolvidos (princípio de pertinência), com a finalidade (princípio de influência), e com a 

situação comunicativa ligada ao princípio de regulação.  

Para que a comunicação flua, é necessário que os sujeitos falantes, parceiros da troca, 

reconheçam um ao outro o direito à fala e que compartilhem os saberes que circulam no ato de 

troca linguageira, dentro de uma situação comunicativa que os sobredetermina. Esses parceiros 

possuem certa liberdade que lhes permite o uso de estratégias dentro de um espaço de restrições. 

Dessa forma, um ato de linguagem comporta dois espaços: um espaço de estratégias, que 

corresponde às escolhas possíveis, e o espaço das restrições, “que são as condições mínimas às 

quais é necessário atender para que o ato de linguagem seja válido” (CHARAUDEAU, 2005, 

p.13).  

O ato de linguagem organiza-se em torno de duas instâncias: a instância de produção 

criada por um Eu-comunicante e dirigida a um Tu-destinatário, imagem de um interlocutor 

ideal; e a instância de interpretação, onde o Tu-interpretante elabora uma imagem do Eu-

enunciador.   Os sujeitos comunicante e interpretante são seres reais e encontram-se no circuito 

externo: espaço do fazer. Os sujeitos enunciador e destinatário são seres do discurso que se 

encontram no circuito interno: espaço do dizer. 

Destarte, o sentido de um ato de linguagem também é construído a partir da união do 

explícito, que se manifesta no enunciado verbal, com o implícito. O “jogo de expectativas” 

acontece quando o Eu-comunicante, ao produzir um enunciado, espera que o Tu-interpretante 

o interprete conforme o Tu-destinatário que ele projetou. 

Podemos, então, distinguir dois espaços: o espaço de produção e o espaço de 

interpretação. No primeiro, o sujeito comunicante constrói seu discurso, com fins de produzir 

efeitos no outro, os chamados “efeitos visados”, ao passo que no espaço da interpretação, o 

sujeito interpretante constrói o sentido ao seu modo, o “efeito produzido”. 

O esquema abaixo representa o ato de linguagem dentro da situação de comunicação e 

seus sujeitos dispostos nos circuitos: 
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Esquema 1: Circuitos interno e externo do ato de linguagem 

Fonte: Charaudeau (2008, p.77) 
 

Citamos, pois, as palavras de Charaudeau (2005), para elucidar a articulação do ato de 

linguagem: 

 

O ato de linguagem ocorre em um duplo espaço de significância, o externo e 

interno à sua verbalização, determinando dois tipos de sujeitos de linguagem: 

os parceiros, que são interlocutores, sujeitos de ação, seres sociais que têm 

intenções – que chamamos de sujeito comunicante e sujeito interpretante; e os 

protagonistas que são os intra-locutores, os sujeitos de fala, responsáveis pelo 

ato de enunciação – os quais chamamos de (sujeito) enunciador e (sujeito) 

destinatário. E embora haja uma relação de condição entre esses dois tipos de 

sujeitos, não há entre eles uma relação de transparência absoluta. (p.14)  

 

O ato de linguagem é comparado a uma mise en scéne, uma encenação que traz a marca 

da intencionalidade, na qual o sujeito, um ser psicossocial, dotado de saberes e competências, 

assume o papel de protagonista e, por meio de estratégias discursivas, vai elaborar seu projeto 

de comunicação. Pode-se dizer que o ato de linguagem é, portanto, uma aventura, um “jogo de 

expectativas”, visto que o sucesso do projeto advém quando o efeito visado pelo locutor é o 

mesmo efeito produzido no interlocutor. Para tal, o sujeito comunicante usará dos contratos de 

comunicação. 

Definido pela situação comunicativa, o contrato de comunicação delineia a atividade 

linguística dentro de um quadro, onde determinados comportamentos ― linguísticos ou da 
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língua propriamente dita ― são permitidos e outros não. Ele prevê que os indivíduos façam 

parte da mesma prática social, em outras palavras, compartilhem saberes e representações. O 

Eu parte do princípio de que o Tu possui a mesma competência linguageira para interpretar os 

implícitos. 

O contrato de comunicação determinará os papéis na comunicação, a natureza 

monolocutiva ou interlocutiva e os rituais de abordagem na troca linguageira. 

No contrato publicitário, por exemplo, o Eu-comunicante constrói uma imagem de 

benfeitor por meio da enunciação, posicionando-se como aquele que pode oferecer o produto 

de que o Tu-interpretante precisa ou deseja, construindo uma imagem de um Tu-destinatário 

beneficiário do produto em questão. O ritual de abordagem, meio pelo qual o locutor vai entrar 

em contato com o interlocutor, ocorre normalmente através de slogans. 

Uma vez que o discurso publicitário é fundado no ato de oferecer, cabe ao Eu-

comunicante tecer estratégias discursivas adequadas para garantir a consolidação de seus 

objetivos e ao Tu-interpretante aceitá-las ou não. Veremos, adiante, que esses objetivos 

constituem as visadas discursivas (CHARAUDEAU, 2004). No contrato de comunicação 

publicitário, normalmente, essas visadas podem ser de incitação, de persuasão e de sedução. 

No circuito externo do discurso publicitário, temos o Eu-comunicante, o anunciante 

relacionando-se com o Tu-interpretante, consumidores presumidos do produto divulgado. No 

circuito interno, encontram-se as produções discursivas, nas quais o Eu-enunciador e o Tu-

destinatário protagonizam a interação. 

 

  

Esquema 2: Circuitos interno e externo do contrato de comunicação publicitária. 

Fonte: Murta (2004, p.98)  
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 A seguir, observaremos que tal como o ato de linguagem, o processo de semiotização 

de mundo possui caráter duplo, por meio do qual ocorre a construção de sentido. 

 

2.4. O processo de semiotização do mundo 

 

 Charaudeau (2005) postula que o processo de semiotização, ou seja, o fenômeno de 

construção de sentido, realizado pelo sujeito psicossocial, tem um caráter duplo: processo de 

transformação, que transforma um “mundo a significar” em “mundo “significado” e processo 

de transação que torna este “mundo significado” em objeto de troca com outro sujeito. O 

processo de transformação acontece sob a ação do Eu-comunicante que transforma o “mundo 

a significar” em “mundo significado”. O processo de transação é o lugar da troca entre o Eu-

comunicante e o Tu-destinatário. Assim, ambos os processos são solidários. 

 O processo de transformação envolve quatro tipos de operação que ocorrem no âmbito 

linguístico:  

a) a identificação: os seres do mundo são nomeados para que deles se possa falar, 

transformando-se em identidades nominais. Nos textos publicitários, os produtos são 

identificados pelo nome da marca (M) como Omo, Nescafé, Coca-Cola. 

b) a qualificação: os seres do mundo possuem qualidades e características que os 

especificam. São transformados em identidades descritivas, conforme o interesse do enunciador 

em atribuir-lhes propriedades objetivas ou uma apreciação subjetiva. 

Embora não seja obrigatório, o uso da qualificação constitui uma estratégia importante 

de construção textual, aplicada principalmente no gênero publicitário, ao descrevermos 

favoravelmente determinado objeto. Tal fato conduz o leitor à apreciação valorativa do mesmo, 

por exemplo: Novo Chevrolet Cruze; Intel processadores rápidos e confiáveis; Omo imbatível 

na remoção de manchas; SBP eficiente contra o mosquito do Zika. 

A operação discursiva da caracterização dos seres pode dar-se pelo modo de:  

I. identificação ou caracterização objetiva, que se vê pelos exemplos: sofá marrom, 

gato preto; 

II. qualificações ou avaliações subjetivas: livro interessante, problema difícil; e 

III. informações que são apresentadas pelo enunciador, com algum interesse textual: 

quadro de Cândido Portinari, filme rodado no Japão, livro da biblioteca.  

 

Kerbrat-Orecchioni (1986) divide os adjetivos em objetivos  e subjetivos. Os adjetivos 

objetivos possuem função descritiva ou classificadora. Já os adjetivos subjetivos envolvem uma 
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avaliação dos enunciadores a respeito do que se qualifica e podem ser subdivididos em afetivos 

e avaliativos (axiológicos e não-axiológicos).  

Os adjetivos subjetivos afetivos enunciam uma apreciação do objeto e uma reação 

emocional do falante diante desse objeto, manifestando, portanto, sua presença no interior do 

enunciado. Os adjetivos subjetivos subdividem-se em afetivos e avaliativos, sendo que os 

primeiros exprimem um estado emocional (“melodia alegre”, “dia feliz”) e os avaliativos 

atribuem um valor ao objeto. Estes podem ser não-axiológicos quando implicam uma evolução 

qualitativa e quantitativa do objeto (“o tempo está frio para esta época”) e axiológicos quando 

determinam um juízo de valor, positivo ou negativo (“carro veloz”, “sofá confortável”). 

Apresentamos a seguir esquema de classificação, com exemplo de alguns adjetivos.   

 

Adjetivos 

 

 

 

Objetivos                                                                     Subjetivos 

Adjetivos de cor                                                                                        

Macho/fêmea 

Casado/solteiro 

                                                 

  Afetivos                          Avaliativos 

Alegre                                                  

Triste 

 

                                                                           Não-axiológicos                       Axiológicos 

                                                                                       Grande                                       Bom 

                                                                                     Quente                                       Lindo 

                                                                                     Abundante                                 Correto 

 

Esquema 3: Divisão dos adjetivos objetivos e subjetivos. 

Fonte: Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 110). Adaptação nossa.    
 

 

Quirk (1985) também divide os adjetivos entre objetivos e subjetivos, porém subdivide 

os subjetivos em atributivos e predicativos. Os primeiros modificam o início de um sintagma 

nominal (“uma confortável poltrona”), enquanto os últimos funcionam como um complemento 

para o sujeito (“A criança está feliz.”). Ambos podem ser: estáticos/dinâmicos; inerentes/não-

inerentes; gradativos/não-gradativos e intensificadores. Focando a atenção sobre os adjetivos 
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intensificadores, estes podem exercer o efeito de realçar ou não o ser ou objeto que qualificam. 

São divididos em:  enfatizadores, que são adjetivos geralmente atributivos e que têm função de 

destacar a qualidade do objeto denotado pelo substantivo; amplificadores, que transmitem a 

ideia de elevação numa escala, sendo geralmente predicativos – quando inerentes ao objeto, e 

atributivos, quando não inerentes ao objeto; e moderadores, que são os adjetivos usados, 

normalmente, em escalas inferiores ao padrão assumido. 

O esquema a seguir ilustra como os adjetivos são classificados: 

 

• Adjetivos objetivos   

• Adjetivos subjetivos    atributivos          

                                                                   estáticos/dinâmicos: “Você é rude”/ “Você está 

      sendo rude” 

                                    predicativos   inerentes/não-inerentes: “algodão macio”/ 

      “um certo vencedor” 

                                                                   gradativos/não-gradativos: “alto, maior”/ 

      atômico” 

                                                                   intensificadores    

 

 Intensificadores       enfatizadores:     “ um verdadeiro herói”, “um nítido fracasso” 

Amplificadores: “uma completa vitória”, “total destruição”                                    

           Moderadores:      “um leve esforço”, “ tradução pífia” 

 

Esquema 4: Adjetivos atributivos e predicativos (Adaptação nossa). 

 

Além da identificação e da qualificação, outras duas operações do processo de 

transformação são a ação e a causação: 

c) a ação: os seres agem e sofrem ações que lhes conferem a razão de ser ou de fazer. 

São transformados em identidades narrativas. Nos textos publicitários, a ação normalmente é 

descrita no modo imperativo: Divida Coca-Cola, Prepare para se apaixonar pelo novo 

Crevolet Cruze, Diga isso com Pepsi.  

d) a causação: esses seres agem ou sofrem a ação, tendo como causa certos motivos que 

os colocam numa cadeia de causalidade. Os acontecimentos do mundo são transformados 

(relatados) em “relações de causalidade” como no slogan: L’Óreal Paris porque você vale 

muito. 
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Ainda no processo de semiotização de mundo, há o processo de transação entre os 

sujeitos. Esse processo é regido por quatro princípios: 

a) princípio de alteridade: concerne à identidade dos parceiros, a semelhanças e a 

diferenças que ocorrem entre eles. São semelhantes por compartilharem saberes e diferentes 

porque cada qual desempenha um papel distinto no ato de linguagem: sujeito emissor-produtor, 

o Eu-comunicante e o sujeito receptor-interpretante, o Tu-interpretante.  

b) princípio de pertinência: está relacionado aos saberes, ao propósito temático. Faz-se 

mister que os parceiros compartilhem e considerem o conhecimento de mundo, os 

comportamentos e os valores. O ato de linguagem deve adequar-se ao contexto. 

c) princípio de influência: este princípio apresenta relação direta com a finalidade, visto 

que todo sujeito produtor do ato de linguagem tem a finalidade de atingir o sujeito receptor. 

d) princípio de regulação: relacionado ao princípio de pertinência, diz respeito às 

estratégias utilizadas dentro de uma situação. 

Dessa forma, afirmamos que o ato de linguagem desdobra-se em dois processos. O 

processo de transformação, que diz respeito às escolhas linguísticas feitas pelo eu-comunicante, 

e o processo de transação, que comanda a significação, ou melhor, a transformação do mundo.  

O quadro a seguir ilustra as relações entre os dois processos:  

 

 

Esquema 5: O processo de semiotização de mundo. 

Fonte: Charaudeau (2005, p.17) 

 

Nota-se que o processo de transformação não acontece isoladamente, mas de acordo 

com uma situação imposta pelo processo de transação, que pode ser entendido como um 

contrato de comunicação, no qual agem os implícitos a serem codificados. 

Observaremos a seguir que as visadas discursivas correspondem a um jogo de 

expectativas, cujo objetivo é alcançado quando os efeitos visados são percebidos pelo sujeito 

destinatário.  
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2.5. Visadas discursivas  

 

As visadas discursivas correspondem a uma intencionalidade, que é descrita como a 

expectativa (enjeu) do ato de linguagem e da própria troca linguageira.  

 

As visadas devem ser consideradas do ponto de vista da instância de produção 

que tem em perspectiva um sujeito destinatário ideal, mas evidentemente elas 

devem ser reconhecidas como tais pela instância de recepção; é necessário que 

o locutor e o interlocutor possam recorrer a elas. (CHARAUDEAU, 2004, p. 

23)  

 

Entendidas como atitudes enunciativas, elas se definem por um duplo critério: a intenção 

do eu e a posição que o tu deve ocupar. As seis principais visadas são: 

a) visada de “prescrição”: o eu deseja mandar fazer, ele tem autoridade, e o tu está na 

posição de dever fazer. 

b) visada de “solicitação”: o eu quer saber, porém não está em posição de inferioridade, 

e o tu encontra-se na posição de dever responder. 

c) visada de “incitação”: o eu quer mandar fazer, sem exercer a autoridade, ele quer 

fazer crer (por sedução ou persuasão) que o tu será beneficiário de sua própria decisão e o tu 

encontra-se, portanto, na posição de dever acreditar que o eu está agindo para seu próprio 

bem. 

d) visada de “informação”: o eu quer fazer saber, está legitimado em sua posição de 

poder e o tu está na posição de dever saber sobre a existência e o porquê do surgimento de 

algum fato. 

e) visada de “instrução”: o eu quer fazer saber fazer. Ele tem autoridade e está 

legitimado para transmitir o saber e o tu está na posição de dever saber fazer, segundo 

determinado modelo proposto pelo eu. 

f) visada de “demonstração”: o eu quer mostrar a verdade e as provas. Neste caso, o eu 

tem status de cientista, especialista, expert. O tu está na posição de dever receber e avaliar 

uma verdade. 

Charaudeau esclarece que as visadas não constituem esquematizações abstratas de um 

texto. Tampouco devem ser entendidas como atos de fala no sentido da pragmática, nem como 

as “funções da linguagem” tratadas por Jakobson, pois não são um princípio de tipologização 

dos textos, visto que juntar todos os textos com uma visada de informação, por exemplo, 
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desprezando a situação de comunicação em que foram produzidos, seria insuficiente para 

estabelecer uma unidade entre eles.  

Cabe ressaltar que não há uma relação direta entre uma situação de comunicação e uma 

visada. Uma única situação pode evocar uma ou mais visadas. E uma mesma visada pode ser 

encontrada em diversas situações. No discurso publicitário, há o predomínio da visada de 

incitação, pois o fazer crer, juntamente com o fazer apreciar o objeto ― que é a potencial 

solução de seus problemas, a busca de um ideal de vida ― é essencial para o sucesso desse 

tipo de contrato. 

Concluindo, a situação de comunicação sobredetermina os sujeitos da linguagem por 

meio do contrato de comunicação. No próximo capítulo, observaremos que a situação de 

comunicação constitui um dos principais aspectos para a definição dos gêneros textuais.  
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3. GÊNEROS TEXTUAIS, TIPOS TEXTUAIS 

 

Se o texto pretende emocionar (...) fazer rir ou causar terror,  

diferentes serão os gêneros textuais (...) 

(Pauliukonis, 2011, p. 244)  

 

 Uma vez que todo contrato comunicativo acontece por meio de um gênero textual e que 

este pode ser organizado em modos ou tipos textuais, faz-se mister analisarmos a noção de 

gênero e tipos textuais sob algumas das perspectivas vigentes. Observaremos algumas 

oscilações na terminologia adotada entre “gênero textual” e “gênero discursivo”. 

 Segundo Rojo (2005), essa distinção ocorre devido a duas vertentes teóricas: uma que 

lida com a teoria dos gêneros discursivos e outra que lida com gêneros textuais. No primeiro 

caso, Bakhtin é o autor de referência, sendo Bronckart e Adam referências da segunda corrente. 

A teoria dos gêneros do discurso ocupa-se com os aspectos da materialidade linguística dentro 

de uma situação de enunciação. Já a teoria de gênero dos textos ocupa-se com a organização de 

textos, procurando definir uma regularidade composicional. A seguir, veremos como o assunto 

é tratado sob a ótica de Bakhtin, Marcuschi e, finalmente, Charaudeau, em cuja teoria centra-

se o presente trabalho. Para tal, iniciaremos localizando o surgimento do gênero. 

 

 

3.1. O gênero na Antiguidade 

 

 O estudo dos gêneros, na cultura ocidental, remonta à Antiguidade Clássica. Platão, em 

sua obra República, introduziu a noção de gêneros ao separar as obras em três gêneros literários. 

Mais adiante, Aristóteles elaboraria uma teoria mais sistemática sobre os gêneros e sobre a 

natureza do discurso. Em sua obra, Retórica, o filósofo aponta os três elementos que compõem 

o discurso:  

• aquele que fala;  

• aquilo sobre o que se fala;  

• aquele a quem se fala.   

Ele destaca três tipos de ouvinte que agem:  

• como espectador que olha o presente;  

• como assembleia que olha o futuro;  

• como juiz que julga sobre coisas passadas. 
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Desse modo, Aristóteles associa esses três tipos de julgamentos a três gêneros de 

discurso retórico:  

• discurso deliberativo; 

• discurso judiciário; 

• discurso demonstrativo (epidítico). 

 

O discurso deliberativo, por seu caráter exortativo, volta-se para o futuro e serve para 

aconselhar/desaconselhar. O discurso judiciário, usado para acusar ou defender, volta-se para o 

passado. E o discurso demonstrativo (epidítico), usado para censurar ou fazer elogios, está 

situado no presente. No esquema de Reboul (1998), é possível visualizar como Aristóteles 

construiu sua teoria ao associar formas, funções e tempo: 

 

Gênero Auditório Tempo Ato Valores Argumentação 

Deliberativo Assembleia Futuro Aconselhar/ 

desaconselhar 

Útil/nocivo Exemplo 

(indutivo) 

Judiciário Juízes Passado Acusar/defender Justo/injusto Entimema 

(dedutivo) 

Demonstrativo Espectador Presente Louvar/censurar Nobre/vil Amplificação 

 

Quadro 1: Os Três gêneros do discurso segundo Aristóteles. 

Fonte: Reboul (1998, p.47) 

 

Atualmente, o estudo dos gêneros textuais volta-se à linguagem em funcionamento e às 

atividades culturais e sociais. 

A seguir, analisaremos as considerações de Mikail Baktin, um dos autores mais citados 

no Brasil nos estudos de gênero do discurso. 

  

3.2. Gênero sob a ótica de Bakhtin 

 

Bakhtin, filósofo e líder do círculo de estudos que herdou seu nome, em Gêneros do 

Discurso, afirma que o emprego da língua acontece por meio de enunciados (orais ou escritos) 

proferidos por sujeitos de determinados campos da atividade humana. Como as possibilidades 

no campo dessas atividades são inesgotáveis, o repertório de gêneros do discurso aumenta e 

diferencia-se, caracterizando-os como produções heterogêneas. Cada enunciado é particular; 
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entretanto, é a situação comunicativa que apresenta os gêneros discursivos. Para Bakhtin, os 

gêneros do discurso apresentam três dimensões essenciais e indissociáveis: 

• os temas: conteúdos conformados ideologicamente que passam a ser 

comunicados através dos gêneros. 

• os elementos das estruturas comunicativas e semióticas compartilhadas pelos 

textos pertencentes ao gênero (forma composicional). 

• os traços da posição enunciativa do locutor e da forma composicional do gênero 

(marcas linguísticas ou estilo). 

Essas três dimensões do gênero discursivo são determinadas pela situação de produção 

dos enunciados e pela apreciação valorativa do locutor. 

 

GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 

temas                                  forma composicional                                    estilo 

 

Esquema 6: Gêneros do discurso. 

Fonte: Rojo (2005, p. 196)  

 

De acordo com Bakhtin, as produções do discurso acontecem em diferentes lugares 

sociais denominados esferas comunicativas, divididas em dois grandes extratos: as esferas do 

cotidiano (familiares, íntimas, comunitárias, etc.) e as esferas dos sistemas ideológicos (da 

ciência, da moral social, da política, etc.) Da mesma forma, os gêneros do discurso foram 

divididos em primários (simples) e secundários (complexos). Os gêneros discursivos primários 

compreendem os diálogos cotidianos, ocorrendo na modalidade oral. Já “os gêneros discursivos 

secundários surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente 

muito desenvolvido e organizado (predominantemente escrito)” (BAKHTIN, 2003, p. 263).  

Podemos concluir que, na perspectiva de Bakhtin, os gêneros do discurso se fundam nos 

enunciados produzidos por sujeitos sócio-históricos, dentro de uma dada esfera comunicativa. 

Examinaremos, no próximo subcapítulo, como Marcuschi, em estudos publicados em 

2008, concebe a noção de gênero. 
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3.3. Gênero sob a ótica de Marcuschi 

 

Para Marcuschi, a comunicação verbal só é possível graças aos gêneros textuais: 

“Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma 

forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares” 

(MARCUSCHI, 2008, p.154). Sendo assim, os gêneros não devem ser tratados apenas como 

entidades formais, mas como entidades comunicativas dotadas de funções, propósitos, ações e 

conteúdos. Eles são a materialização de textos escritos ou orais, em situações comunicativas. O 

linguista utiliza indistintamente o termo gênero textual e gênero discursivo e desenvolve as 

noções de gênero, tipo textual e domínio discursivo, que veremos a seguir. 

 Em relação de complementaridade com o gênero, o tipo textual é definido como 

sequências linguísticas que constituem o texto, abrangendo cinco categorias: narração, 

descrição, argumentação, exposição e injunção. Diferente dos gêneros que são bastante 

variados e distinguem-se funcionalmente, os tipos textuais, também entendidos como modos 

textuais, são limitados e distinguem-se linguística e estruturalmente. 

O domínio discursivo consiste em esfera de atividade social que define as práticas 

sociais. Estas orientam nosso comportamento discursivo na medida em que julgamos 

determinado gênero textual adequado para determinadas finalidades.  

O domínio discursivo publicitário orienta a prática social do sujeito que deseja incitar 

(seduzir) o interlocutor.  Para influenciá-lo, o Eu-comunicante faz uso do gênero textual 

publicidade que, normalmente, realiza a tipologia textual narração ou argumentação, de acordo 

com a estratégia escolhida. Pode-se dizer, portanto, que os gêneros, em conjunto com a 

identidade do sujeito, dão legitimidade ao discurso: “A vivência cultural humana está sempre 

envolta em linguagem, e todos os nossos textos situam-se nessas vivências estabilizadas em 

gêneros” (MARCUSCHI, 2008, p. 163). 

Outro aspecto a ressaltar é o caráter dinâmico dos gêneros. Isso torna difícil sua 

classificação, embora o foco resida em explicar como se constituem e circulam na sociedade. 

Como um mesmo gênero pode conter diferentes tipos textuais, formando sequências 

tipológicas, Marcuschi afirma que são tipologicamente heterogêneos. Não se deve, entretanto, 

confundir heterogeneidade tipológica com intergenericidade, fenômeno que ocorre quando dois 

gêneros se mesclam, assumindo a função de outro: 
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Intergenericidade → um gênero com a função de outro. 

Heterogeneidade tipológica → um gênero com a presença de vários tipos. 

 

De acordo com Marcuschi (2008), a intergenericidade é recorrente na publicidade: 

 

a publicidade opera de maneira particularmente produtiva na subversão da 

ordem instituída para chamar a atenção sobre um produto. Parece que 

desenquadrar o produto de seu enquadre normal é uma forma de reenquadrá-

lo em novo enfoque para que o vejamos de forma mais nítida no mar de ofertas 

de produtos. (p.167) 

 

Veremos adiante, no capítulo referente à análise de corpus, que os emojis, elementos 

que marcam o gênero conversa virtual, são usados na publicidade, captando o interlocutor.  

Outra noção importante apresentada diz respeito ao suporte de gêneros textuais. 

Entende-se por suporte o material físico ou locus virtual com formato específico no qual o 

gênero vai se fixar e circular. O gênero publicidade pode ser fixado em vários suportes como: 

revistas, jornais, outdoors, banners virtuais, panfletos, televisão, rádio, etc. 

A partir do que foi exposto, o gênero textual, segundo Marcuschi, é uma entidade sócio-

discursiva, fixada em formatos mais ou menos claros, e que se define a partir de uma finalidade 

sociocomunicativa. 

Examinaremos, adiante, os aspectos considerados por Charaudeau para a definição de 

gênero e que o mesmo é organizado de acordo com os modos do discurso. 

 

3.4. Gênero sob a ótica de Charaudeau 

 

 Charaudeau (2016) postula que a noção de gênero textual está intimamente ligada às 

restrições e à liberdade que o sujeito dispõe ao se comunicar. Assim sendo, para definir 

determinado gênero, três aspectos são considerados: a situação do contrato (global) de 

comunicação, a organização discursiva e as formas textuais. 

 O primeiro aspecto, a situação do contrato de comunicação, diz respeito às restrições 

impostas pela troca linguageira, provenientes dos princípios de transação que consideram as 

identidades dos sujeitos, a finalidade que os liga em termos de visadas, o propósito e as 

circunstâncias materiais e o meio pelo qual o discurso se realiza. 

 O segundo aspecto, a organização discursiva, refere-se às “maneiras de dizer” mais ou 

menos codificadas, orientadas pelas restrições da situação. 
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 O terceiro aspecto, as formas textuais, diz respeito à composição textual interna e à 

construção gramatical. 

 Com base nesses três aspectos, compreende-se, então, que o gênero textual, segundo 

Charaudeau, é o conjunto de características que o texto reúne, constituindo uma classe à qual 

pertence. 

Os gêneros organizam-se de acordo com os modos do discurso que são: Enunciativo, 

Narrativo, Descritivo e Argumentativo: “Os gêneros textuais tanto podem coincidir com um 

modo de discurso que constitui sua organização dominante quanto resultar da combinação de 

vários desses modos” (CHARAUDEAU, 2008, p.78). 

Os modos de organização do discurso são procedimentos que utilizam determinadas 

categorias de língua, ordenando-as de acordo com as visadas do ato de linguagem. Esses modos 

de organização são acionados pela competência semântica do sujeito, conforme observado no 

capítulo anterior. Os modos de organização são: o Enunciativo, o Descritivo, o Narrativo e o 

Argumentativo.  

Eles possuem uma função de base, ligada à finalidade, e um princípio de organização 

duplo, englobando a organização das lógicas e as encenações próprias de cada modo ― o 

Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo. 

O modo de organização Enunciativo, entretanto, diferencia-se dos demais por comandar 

todos os modos, por dar conta da posição do enunciador com relação a si mesmo, com o 

interlocutor e com o mundo.  

O Enunciativo configura a maneira pela qual o sujeito age na encenação, ocorrendo no 

nível do discurso. Para marcar sua posição no discurso diante do interlocutor, o sujeito recorrerá 

a determinadas categorias linguísticas, os chamados processos de modalização. As funções do 

modo Enunciativo são reveladas em três tipos de comportamento que o enunciador terá em 

relação ao interlocutor, podendo ser: alocutivo, elocutivo e delocutivo.  

No comportamento alocutivo, o sujeito, a partir do momento em que enuncia sua 

posição com seu dizer, implica o interlocutor e lhe impõe um comportamento. Sua intenção é 

exercer influência sobre o tu-destinatário que é instado a reagir. A identificação do interlocutor 

acontece pelo uso de pronomes pessoais de 2ª pessoa, de pronome de tratamento e de nomes 

próprios ou comuns que o identifiquem. 

Além disso, o Eu-comunicante atribui a si e ao parceiro “papéis linguageiros” que 

podem ser de dois tipos: de superioridade, quando se impõe ao interlocutor com a visada de 

“fazer fazer” / “fazer dizer” e, de inferioridade, quando deseja “saber”, ao fazer uma 



37 
 

 
 

“solicitação”. O exemplo abaixo evidencia uma relação de força, na qual o locutor impõe ao 

interlocutor a execução de uma ação por meio da “injunção”, categoria de língua que veremos 

a seguir: 

 

Figura 1: Peça publicitária do refrigerante Coca-Cola2. 
Fonte: http://www.coca-colacompany.com/ 

 

No comportamento elocutivo, o sujeito falante enuncia seu ponto de vista sobre o 

mundo, sem implicar o interlocutor. O foco da enunciação recai sobre a posição tomada pelo 

locutor naquilo que ele diz, revelando seu ponto de vista interno. “O locutor se apresenta sob 

diversas formas (pronomes pessoais: eu, nós, nome próprio ou comum que identificam o 

locutor; o próprio estatuto da frase: exclamativo/optativo, assertivo/declarativo)” 

(CHARAUDEAU, 1992). Nas peças que compõem o corpus, não foi constatado esse tipo de 

comportamento. 

Por último, no comportamento delocutivo, ocorre o apagamento do sujeito falante na 

enunciação sem implicar o interlocutor, resultando em um discurso aparentemente objetivo. 

“Ele testemunha a maneira pela qual os fatos do mundo (provenientes de um terceiro) se 

impõem a ele” (CHARAUDEAU, 2008, p.83). A categoria modal utilizada na publicidade a 

seguir é a asserção: 

 

 

Figura 2: Post de delivery no twitter da Domino’s Pizza. 
Fonte: http://dexgroup.com.br/dominos-libera-pedidos-de-pizza-pelo-twitter/ 

                                                             
2 Tradução: Divida uma Coca. 
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Os procedimentos da construção enunciativa dividem-se em duas ordens: 

― Ordem linguística: que explicita as relações do ato enunciativo, por meio do processo 

de modalização do enunciado e das categorias de língua, de acordo com a posição do sujeito 

falante na enunciação. 

― Ordem discursiva: que contribui para pôr em cena os outros Modos de Organização 

do discurso. 

O quadro abaixo ilustra os procedimentos de construção enunciativa: 

 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS DE LÍNGUA 

RELAÇÃO DE 

INFLUÊNCIA 

 

 

ALOCUTIVO 

 

 

 

 

Relação de força 

(locutor/interlocutor) 

+              - 

• Interpelação 

• Injunção 

• Autorização 

• Aviso 

• Julgamento 

• Sugestão 

• Proposta 

 

 

Relação de pedido 

(locutor/interlocutor) 

-             + 

• Interrogação 

• Petição 

PONTO DE VISTA SOBRE 

O MUNDO 

 

 

 

 

 

 

ELOCUTIVO 

Modo de saber 

 

• Constatação 

• Saber/ignorância 

 

Avaliação 

• Opinião 

• Apreciação 

 

Motivação 

• Obrigação 

• Possibilidade 

• Querer 

 

 

Engajamento 

 

• Promessa 

• Aceitação/recusa 

• Acordo/desacordo 

• Declaração 

Decisão • Proclamação 

APAGAMENTO DO 

PONTO DE VISTA 

DELOUTIVO 

Como o mundo se impõe 

 

• Asserção 

 

Como outro fala • Discurso relatado 

 

Quadro 2: Os procedimentos de construção enunciativa. 

Fonte: Charaudeau (2008, p.85) 
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Na publicidade, o modo Enunciativo é bastante recorrente, uma vez que se verificam 

algumas marcas formais ordenadas em três sistemas: o pronominal, que identifica os 

protagonistas; o sistema dêitico, que estrutura o espaço e o tempo, e o sistema de modalização, 

que designa a atitude do sujeito falante. 

Retomando, o modo Enunciativo comanda os demais: Descritivo, Narrativo e 

Argumentativo, evidenciando a posição do sujeito no discurso. 

O modo Descritivo tem como função de base nomear, localizar-situar e qualificar os 

seres de maneira objetiva ou subjetiva: “é o sujeito que constrói e estrutura a visão do mundo” 

(CHARAUDEAU, 2008, p.112). 

A atividade de nomear/identificar é fazer com que um “ser seja” ao classificá-lo de 

acordo com o olhar do sujeito que descreve, por isso é relativizada e delimitada pela finalidade 

das situações de comunicação. 

Localizar-Situar consiste em determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo, 

descrevendo sua posição espaço-temporal. Localizar faz com que um “ser esteja”. 

Qualificar é identificar nos seres propriedades que permitam classificá-los, construindo 

classes e subclasses; é fazer com que um “ser seja alguma coisa”, a partir do momento em que 

o sujeito falante lança sobre ele seu olhar, testemunhando sua subjetividade, manifestando “seu 

imaginário, individual e/ou coletivo, imaginário da construção e da apropriação do mundo” 

(CHARAUDEAU, 2008, p.116). 

Ao descrever, o sujeito falante, de acordo com sua intencionalidade e por meio de 

escolhas lexicais, pode produzir efeitos de realidade, de ficção e de verossimilhança. Nos textos 

publicitários, cuja finalidade é incitar, as qualidades de um produto são descritas de maneira 

sugestiva, tornando-o desejável. 

O modo Narrativo tem como função de base contar. Mais do que descrever uma 

sequência de fatos ou acontecimentos, contar é uma atividade posterior à existência de uma 

realidade que se apresenta como passada, sendo fictícia ou não. Se o fato contado é real ou não, 

é irrelevante, uma vez que a intenção é produzir efeitos discursivos de realidade ou de ficção. 

A finalidade de uma narrativa é contar. Para tal, descreve ações e qualificações, 

utilizando, portanto, os modos Narrativo e Descritivo. O primeiro revela-nos um mundo 

construído a partir de um desenrolar de ações que se influenciam e se transformam 

progressivamente. Já o modo Descritivo apresenta um mundo já “acabado”, que necessita 

apenas “ser mostrado”. 
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O princípio de organização do discurso construído pelo Narrativo acontece em dois 

níveis: uma estrutura lógica ― onde uma sucessão de ações é construída, segundo uma lógica 

que será a trama de uma narrativa ― e uma superfície semantizada ― que se baseia na estrutura 

lógica e, ao mesmo tempo, joga com ela. Assim, temos uma organização da lógica narrativa e 

uma organização da encenação narrativa. O sujeito comunicante age tanto sobre a organização 

lógico-narrativa, quanto sobre o modo de enunciação do mundo narrado, atuando com sua 

própria presença.  

A organização lógico-narrativa acontece quando há uma sequência de fatos interligados 

pelo princípio de coerência e pelo princípio de encadeamento, quando há uma causa relacionada 

ao princípio de intencionalidade, e quando estes fatos se localizam em um determinado espaço: 

princípio de localização. Uma narrativa é formada por uma sequência de ações, que acontecem 

por alguma razão, que obedecem a um encadeamento e seguem uma cronologia num espaço 

definido. 

A organização da encenação narrativa conta com um dispositivo narrativo articulado em 

um espaço externo ao texto (extratextual) ― onde os sujeitos são seres de fala que possuem 

uma identidade social ― e em um espaço interno (intertextual) ― onde se encontram os seres 

de discurso que possuem uma identidade discursiva. 

Cabe salientar que o narrador não deve ser confundido com o escritor. Da mesma forma, 

o leitor real não deve ser confundido com o leitor destinatário projetado na narrativa. Este autor 

escritor convoca o leitor real a testemunhar seu projeto de escritura. O narrador é um ser que 

existe apenas na história contada. Ele pode ser um narrador-historiador quando se trata de 

organizar a história contada de forma objetiva, mais próxima dos fatos da realidade ou pode ser 

um narrador-contador ao narrar uma ficção. O narrador-historiador implica o leitor como 

destinatário de uma história que conta fatos, ao passo que o narrador-contador implica o leitor 

como destinatário de uma história que acontece num mundo de ficção, não necessariamente 

verificável. Quando o narrador é exterior à história, ou seja, não participou dos eventos, ocorre 

o princípio de delocutividade: a história é narrada em terceira pessoa e nela narrador e 

personagem principal são diferentes. Entretanto, se o narrador conta a história em primeira 

pessoa, sendo ele e o personagem principal a mesma pessoa, segue o princípio de elocutividade.  

O ponto de vista do narrador pode variar sendo externo, objetivo quando este se ocupa 

em relatar todas as coisas que seriam percebidas (gestos, aparência física, fatos), e interno ao 

relatar os sentimentos e pensamentos dos personagens que não seriam verificados por outro 

sujeito. 
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Por fim, discorreremos sobre o modo Argumentativo que, ao contrário dos modos vistos 

anteriormente, que levam em conta as ações e a realidade visível e tangível, lida com o saber 

adquirido através da experiência humana. Uma argumentação, diferente de uma narrativa, pode 

ser anulada em sua validade ou em seu próprio fundamento. 

Desde o surgimento da retórica na Grécia Antiga, a argumentação era usada como um 

meio de influenciar o outro por meio do discurso.  

Argumentar, no entanto, não se limita a uma sequência de frases ou proposições, já que 

muitas vezes o aspecto argumentativo está no implícito, como vemos em determinados slogans 

publicitários. O sujeito que argumenta tenta persuadir o sujeito-destinatário, modificando seu 

comportamento por meio de uma convicção e de uma explicação. 

Charaudeau conceitua a argumentação como sendo “o resultado textual de uma 

combinação entre diferentes componentes que dependem de uma situação que tem finalidade 

persuasiva” (CHARAUDEAU, 2008, p.207). 

O modo Argumentativo, a partir de asserções feitas sobre o mundo, permite a construção 

de explicações sobre as mesmas, numa dupla perspectiva de razão demonstrativa e razão 

persuasiva. A razão demonstrativa busca estabelecer relações de causalidade, e a razão 

persuasiva estabelece a prova, por meio de argumentos que justifiquem as propostas. 

Para que a argumentação aconteça, são necessários: uma proposta sobre o mundo que 

leve alguém a questionar sua legitimidade, um sujeito argumentante que vai se engajar nesse 

questionamento ou convicção acerca do mundo, buscando estabelecer uma verdade ou 

aceitabilidade quanto a esta proposta e um sujeito-alvo a quem o sujeito argumentante vai dirigir 

sua proposta, com o intuito de compartilhar da mesma verdade (persuasão), sabendo que este 

pode aceitar ou refutar a argumentação. 

Argumentar é uma atividade discursiva que visa a um objetivo duplo do ponto de vista 

do sujeito argumentante: uma busca pela racionalidade que tende a uma verdade ideal e uma 

busca pela influência que tende a um ideal de persuasão.  

A lógica argumentativa é composta por três elementos: uma asserção de partida, que 

constitui uma fala sobre o mundo; uma asserção de chegada, que representa a conclusão a que 

o sujeito-alvo deve chegar, e uma asserção de passagem, que permite passar da premissa à 

conclusão, por meio de inferências, justificando a relação de causalidade entre as duas 

asserções. 
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Na encenação argumentativa, o sujeito ocupa o lugar central, emitindo propostas que 

estejam inscritas num quadro de questionamento, a fim de gerar um ato de persuasão. Essas 

propostas são resultados das asserções sobre algum fenômeno do mundo. 

Finalizando, observamos que as interações entre parceiros precedem todo ato de 

comunicação. Assim, constrói-se o contrato comunicativo que, por meio de um gênero textual, 

pode ser organizado em modos ou tipos textuais. 

No próximo capítulo, analisaremos como as noções de representações sociais, 

estereótipos, imaginários sociodiscursivos, identidades e ethos influem na elaboração da 

mensagem publicitária. 
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4. O PODER DAS IDEIAS NA SOCIEDADE 

 

[...] o conhecimento é sempre produzido através da interação e comunicação 

e sua expressão está sempre ligada aos interesses humanos que estão nele 

implicados. 

Moscovici (2007, p.8) 

 

 Desde o nosso primeiro contato com o mundo, despertamos nossos sentidos, 

experienciando sensações. Somos cercados por cheiros, por vozes, pelo calor ou frio, 

enxergamos vultos e saboreamos o alimento materno, que constituem um sistema de 

representações. Ao sentir a realidade, ainda nesses primeiros momentos, somos capazes de 

distinguir algo bom - que o cheiro da mãe, o sabor do leite, o toque suave representam -  e algo 

desagradável - representado por sons altos e estridentes, água fria, injeção.  

 Diante de um mundo que se impõe sobre nós, nossos pensamentos e comportamentos 

são moldados pelas representações sociais, cristalizadas, em nossa mente, pelos estereótipos. É 

por meio dos estereótipos que categorizamos, rotulamos algo a partir de um ângulo de visão da 

realidade. Todas essas representações reunidas formam o que Charaudeau (2013) denomina 

imaginários sociodiscursivos. Esses imaginários têm sua base nos saberes que formam sistemas 

de pensamentos que podem se organizar em teorias, doutrinas ou ideologias. Todas essas 

noções, no discurso publicitário, manifestam-se por meio do ethos que as grandes corporações 

projetam de si e de nós, como consumidores ou potenciais consumidores.  

 A publicidade, sendo uma interface de comunicação, consiste em um sistema simbólico 

que guarda em si relações de poder, agindo, conforme Bourdieu (1989) definiu, como 

instrumentos de imposição que contribuem para manter a sociedade dominada e em 

concordância com a ideologia capitalista. 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, deste 

modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que 

permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica) graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 1989, p. 14). 

 

 Desse modo, constata-se que a publicidade é um dos meios de comunicação mais 

prósperos, justamente porque os sujeitos envolvidos nesse contrato, embora não atentem para 

as relações de poder existentes, conhecem seus papéis na mise en scène. 
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 O capítulo, portanto, destina-se a analisar a noção de representações sociais, apoiando-

se nas reflexões de Jodelet (2001) e do próprio Moscovici (2007) que reformulou tal conceito 

criado por Durkhein (1898) sob o nome de “representação coletiva”. Em seguida, serão 

examinadas as noções de estereótipos sob a perspectiva de Amossy; Pierrot (2001), os conceitos 

de imaginários sociodiscursivos e ethos, sob a perspectiva de Charaudeau (2013), sendo o 

último conceito analisado também sob a perspectiva de Charaudeau e Maingueneau (2016) e 

da pragmática. 

 

4.1 Representações sociais 

 

 A noção de representação social, introduzida por Durkhein (1898) sob a denominação 

de “representação coletiva”, foi retomada e reformulada por Serge Moscovici, em 1961, na 

França, com a publicação de seu trabalho La Psicanalyse: son image et son public, de modo a 

contribuir para a psicologia social no que tange à abordagem dos fenômenos cognitivos. Nessa 

disciplina, a função é interpretar a realidade que nos envolve, convencionalizando objetos, 

pessoas ou acontecimentos, atribuindo-lhes significações.  

As convenções possibilitam conhecer que um determinado sintoma provém de uma 

doença; que uma mudança de direção indica movimento; que um cheiro pode alertar para o 

escapamento de gás em uma fábrica etc. No entanto, para que os indivíduos se comuniquem, 

deve haver a partilha das representações, que são um tipo de conhecimento, um saber prático 

ligando um sujeito a um objeto. Sendo assim, a comunicação, responsável pela transmissão da 

linguagem, é portadora em si mesma das representações. Isso significa dizer que 

 

(...) ela incide sobre aspectos estruturais e formais do pensamento social, à 

medida que engaja processos de interação social, influência, consenso ou 

dissenso e polêmica. Finalmente, ela contribui para forjar representações que, 

apoiadas numa energética social, são pertinentes para a vida prática e afetiva 

dos grupos. Energética e pertinência sociais que explicam, juntamente com o 

poder performático das palavras e dos discursos, a força com a qual as 

representações instauram versões da realidade, comuns e partilhadas. 

(JODELET, 2001, p. 32) 

 

 A partilha pode ser entendida como a afirmação simbólica de uma unidade, uma vez 

que partilhar uma ideia ou a linguagem reitera a identidade de um grupo, revelando o modo 

como este pensa em suas relações com os objetos que o cercam. Por meio da linguagem, 

portanto, pensamos e organizamos nossos pensamentos, em conformidade com um sistema 

condicionado por nossas representações e nossa cultura. Uma vez impostas, essas 
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representações penetram e influenciam a mente sem serem pensadas, apenas reproduzidas. 

Moscovici (2007) exemplifica da seguinte forma: alguém diz “Ele é louco!”, para e depois 

corrige: “Não, eu quero dizer que ele é um gênio”. Tal fato demonstra que usamos uma palavra 

em detrimento de outra porque, sem refletir, reproduzimos a representação que associa 

genialidade à loucura, sendo esta relacionada não à doença, mas ao fato de ideias serem 

concebidas além do padrão considerado normal.  

 

É, pois, fácil ver por que a representação que temos de algo não está 

diretamente relacionada à nossa maneira de pensar e, contrariamente, por que 

nossa maneira de pensar e o que pensamos depende de tais representações, 

isto é, no fato de que nós temos, ou não temos, dada representação. Eu quero 

dizer que elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma 

sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do 

tempo e são o resultado de sucessivas gerações. Todos os sistemas de 

classificação, todas as imagens e todas as descrições que circulam dentro de 

uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam um elo de prévios 

sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma reprodução 

na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que 

quebra as amarras da informação presente (MOSCOVICI, 2007, p.37). 

 

 Devido aos meios de comunicação de massa, as representações de nossa atual sociedade 

nem sempre têm tempo de se sedimentarem e de se tornarem uma realidade comum. Isso afeta, 

de um lado, as ciências e as crenças como entidades abstratas, de outro, as atividades concretas 

dos indivíduos sociais. Desse modo, há uma necessidade constante de reconstituir o “senso 

comum”, sem a qual a sociedade não pode funcionar. As representações, portanto, 

“corporificam” ideias em experiências coletivas. 

 Considerando a sociedade como o lugar por onde as representações circulam, Moscovici 

(2007) a dividiu entre: universo consensual e universo reificado. No universo consensual, a 

sociedade é uma criação visível, na qual o ser humano é a medida para todas as coisas. É o lugar 

das atividades relacionadas ao senso comum, onde os indivíduos elaboram sua construção do 

real, a partir do meio onde vivem, explicando as coisas sem serem necessariamente um cientista 

ou um especialista; nesse universo, eclodem as representações sociais.  

Nos universos reificados, diferentemente, manifestam-se os saberes e os conhecimentos 

científicos, com objetividade e rigor lógico e metodológico. Ambos os universos se inter-

relacionam, dando forma à nossa realidade. 

 Assim, por meio das ciências, compreendemos o universo reificado; já as representações 

sociais referem-se ao universo consensual e são criadas a partir de um duplo processo: de 
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ancoragem e objetivação. A ancoragem consiste em buscarmos algo familiar em nossa memória 

interna para nomear/classificar o que é desconhecido. 

Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são 

classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao 

mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um 

distanciamento, quando não somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a 

nós mesmos ou a outras pessoas, O primeiro passo para superar essa 

resistência, em direção à conciliação de um objeto ou pessoa, acontece quando 

nós somos capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma determinada 

categoria, de rotulá-lo com um nome conhecido (MOSCOVICI, 2007, p.61). 
 

 De fato, o que é anônimo, não nomeado, não pode tornar uma imagem comunicável ou 

ser ligado a outras imagens.  A ancoragem, portanto, passa a integrar o novo, convertendo-o em 

um conhecimento que torna-se verdade para o grupo.  

A objetivação, por sua vez, ocorre quando o abstrato transforma-se em concreto, 

materializando ideias, tornando-as objetivas, sob a forma de um núcleo figurativo, ou seja, de 

uma ideia pré-concebida, de um lugar-comum: “(...) objetivar é descobrir a qualidade icônica 

de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 

2007, p.71).  

Cabe ressaltar que a objetivação e a ancoragem não ocorrem em momentos distintos; na 

verdade, desenvolvem-se concomitantemente, interrelacionam-se e dão sentido à representação 

social. Ou seja,  

 

ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 

primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 

dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, 

que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, 

sendo mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e 

imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas 

conhecidas a partir do que já é conhecido. (MOSCOVICI, 2007, p. 78) 

 

 

Nesse sentido, as representações sociais são influenciadas pelo meio no qual se 

cristalizaram, ao mesmo tempo que também o influenciam, porque passam a fazer parte do 

conhecido.  Isso significa dizer que as representações sociais organizam os sistemas de valores 

de um grupo, de modo que este possa interpretar a realidade, por um lado, mantendo relações 

de simbolização; por outro, atribuindo-lhe significações.  

 Para finalizar, as representações sociais são de suma importância para as práticas 

sociais, pois contribuem e influenciam a construção da própria realidade; sustentam as práticas 
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do grupo social estudado. As representações que se formam na sociedade têm repercussão direta 

no comportamento, nas atitudes e nos modos de agir, pois formam estruturas individuais de 

conhecimentos que informam e orientam os membros de um grupo social, em determinado 

tempo e espaço.  

 No discurso publicitário, as representações circulam no nível conotativo 

(simbólico/cultural), que se dirige à emoção e à afetividade. São elas que reafirmam ou 

instauram novos comportamentos, criando paradigmas, ditando regras, influenciando, sem que 

nos atentemos para tal. A publicidade, portanto, devido suas implicações psicológicas, assume 

significativo papel social na construção de hábitos de uma população, transformando, assim, 

essas representações sociais em estereótipos, como observaremos a seguir. 

 

4.2. Estereótipos 

 

 O termo estereótipo advém da tipografia para referir-se a um tipo de impressão na qual 

moldes recortados eram usados para reproduzir duplicatas de placas metálicas que permitiam a 

impressão em massa de livros, jornais etc. No entanto, o termo foi adotado pelas ciências 

sociais, pela primeira vez, pelo jornalista norte americano Walter Lippman, em 1922, em seu 

livro Opinião Pública, para designar imagens mentais que medeiam nossa relação com o real. 

“Se trata de representações cristalizadas, esquemas culturais preexistentes, através dos quais 

cada um filtra a realidade que o cerca” (AMOSSY; PIERROT, 2001, p.32).  

 Essas imagens são indispensáveis para a vida em sociedade, pois sem elas seria 

impossível compreender o real e categorizá-lo ou atuar sobre ele em um primeiro momento. 

Assim, os estereótipos são generalizações feitas de algo, em outras palavras, são julgamentos 

que simplificam e recortam uma parte do real. Sendo assim, pode-se dizer que há uma 

possibilidade de serem verdadeiros ou falsos, na medida que produzem uma visão deformada 

da realidade.  

 É importante ressaltar que a noção de estereótipo não se confunde com a noção de 

preconceito. De acordo com Amossy; Pierrot (2001), a psicologia social busca dissociar esses 

dois conceitos, cuja associação deve-se a conflitos sociais. Nesse caso, o estereótipo seria um 

instrumento de legitimação em diversas situações de dominação. Um exemplo disso é a crença 

vinculada pelo nazismo de que a raça ariana era superior às demais. Tal estereótipo serviu de 

justificativa para o extermínio de judeus, negros e demais raças.  

 O estereótipo, assim, aparece como uma crença, uma opinião, uma representação 

relativa a um grupo e seus membros. Assim, por exemplo, pode-se dizer que o estereótipo do 
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negro, do japonês ou do europeu é uma imagem coletiva que circula dos mesmos, é o conjunto 

de traços que os caracterizam. O preconceito seria a tendência a julgar desfavoravelmente um 

negro, um japonês ou um europeu pelo simples fato de pertencerem a um grupo.  

 Pode-se afirmar, portanto, que, diferente do preconceito, o estereótipo é fundamental 

para manter um grupo coeso e consolidar sua unidade. A adesão a uma opinião estabelecida 

permite o indivíduo proclamar de forma indireta sua adesão a um grupo do qual faz parte, 

expressando simbolicamente sua identidade cultural, como observaremos mais a frente. 

Substituindo seus julgamentos pelas formas de pensar do grupo, o indivíduo reivindica 

implicitamente o reconhecimento de seu pertencimento em determinado grupo.  

 Outro aspecto a ser evocado é que os estereótipos cumprem importantes funções na 

cognição social, disciplina adotada pela psicologia social, no final da década de 70, cujo objeto 

de estudo consiste no tratamento da informação social: a seleção, a codificação e a memorização 

das informações relativas a uma pessoa ou a um grupo.  

No lugar de considerar os estereótipos como generalizações moralmente condenáveis, 

os estudos cognitivos apontam os estereótipos como um procedimento “normal”. “Se propõem 

a explorar o papel dos estereótipos no processo cognitivo habitual, em particular a aquisição, a 

elaboração e o armazenamento das informações” (AMOSSY; PIERROT, 2001, p. 52). Um 

desses processos cognitivos diz respeito à necessidade de relacionarmos aquilo que vemos a 

modelos preexistentes, para compreendermos o mundo, realizar previsões e regularmos nossas 

condutas. 

 Os meios de comunicação, sobretudo as redes sociais, são grandes divulgadores de 

estereótipos, fazendo com que os indivíduos tenham uma visão, muitas vezes, distorcida, de 

grupos sociais distintos, reforçando preconceitos e julgamentos infundados. Veremos, no 

capítulo referente à publicidade, que os estereótipos agem como fórmulas, sendo aceitos como 

“verdades” pelo público. Justamente por simplificarem a realidade, eles constituem um valioso 

mecanismo de interpretação, absorção e homogeneização de ideias, princípios, valores, 

preferências e comportamentos.  

 Veremos, no próximo tópico que os imaginários sociodiscursivos constituem o conjunto 

de representações sociais criados a partir de saberes que compõem os sistemas de pensamentos. 
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4.3. Os imaginários sociodiscursivos e os sistemas de pensamento  

 

 Diferente do seu emprego corrente como aquilo que se opõe à realidade, o imaginário, 

segundo Charaudeau (2013), é uma imagem da realidade, capaz de interpretá-la e atribuir-lhe 

significações. O imaginário nasce na mecânica das representações sociais e constrói a 

significação sobre fenômenos que se produzem, objetos, seres humanos e seus 

comportamentos.   

 

Ele resulta de um processo de simbolização do mundo da ordem do afetivo-

racional através da intersubjetividade das relações humanas, e se deposita na 

memória coletiva. Assim, o imaginário possui uma dupla função de criação 

de valores e de justificação da ação. (CHARAUDEAU, 2017, p.578)  

 

 À medida que a simbolização do mundo acontece dentro de um domínio de prática social 

(política, religiosa, publicitária, artística), o imaginário é social, conforme propôs Castoriadis 

(2000 apud CHARAUDEAU, 2013). Desse modo, ele torna coerente a relação entre a ordem 

social e as condutas, que são consolidadas pelas instituições. O imaginário social compõe, 

portanto, a identidade de um grupo.  

 Tendo em vista que os imaginários se manifestam por meio de enunciados linguageiros, 

são qualificados como sociodiscursivos. Cabe salientar que os imaginários não são todos 

conscientes. Alguns podem ser racionalizados em discursos que circulam nas instituições, 

enquanto outros, encontrados nos julgamentos implícitos transmitidos pelos enunciados, 

circulam nas sociedades. 

 Eles originam-se de sistemas de pensamento, que são os saberes ordenados em sistemas 

de conhecimento e de crença que fornecem uma explicação global sobre o mundo e sobre o ser 

humano, e que se configuram, por sua vez, em tipos de saberes. Esses tipos de saberes podem 

criar: teorias, doutrinas ou ideologias. 

 As teorias são constituídas de saberes de conhecimento ou de saberes científicos. Elas 

são fundadas em certezas que formam um conjunto de proposições que têm valor de postulados, 

princípios ou máximas, dos quais dependem os conceitos, os modos de raciocínio e o 

instrumental metodológico. Embora seja um saber fechado em si mesmo, o saber de 

conhecimento pode ser objeto de refutações ao ser confrontado com proposições contrárias ou 

resultados contraditórios. Nesse caso, pode-se dizer que as teorias são obrigadas a aceitar a 

confrontação pela observação ou pela crítica. 
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 As doutrinas são constituídas em parte pelo saber de conhecimento e em parte pelo de 

crença. O saber de conhecimento procede de um modo de descrição ou de explicação centrado 

no mundo, independente do ponto de vista do sujeito. A crença procede do olhar que o sujeito 

tem sobre a legitimidade dos eventos e das ações do homem.  

O fato de a Terra girar em torno do Sol é indiscutível porque é uma explicação dada 

pelo saber de conhecimento ou científico. Já o fato de Deus ajudar aqueles que acordam cedo 

consiste em uma crença ou saber que não pode ser provado. É um saber que se encontra no 

sujeito, portador de um julgamento. Na realidade, é um saber de opinião, visto que é baseado 

no posicionamento de um indivíduo à luz do que ele acredita ser verdade. A esse tipo de saber 

podem ser atreladas diversas categorias de opinião a que chamaremos: opinião comum, opinião 

relativa e opinião coletiva.  

 A opinião comum tem caráter generalizante, universal, e espera-se que seja largamente 

partilhada. É a opinião expressa nos provérbios, ditados e em outros enunciados de valor geral. 

Muitos slogans publicitários são criados a partir de opiniões que se tornam “máximas”: “Se é 

Bayer, é bom!”, “Tomou Doril, a dor sumiu”. 

  A opinião relativa tem um aporte mais limitado, por emanar de um sujeito individual 

ou de um grupo restrito. No entanto, o sujeito ou os membros do grupo sabem que esse 

julgamento é circunstancial, relativo ao grupo e à situação na qual é emitido. A opinião relativa 

inscreve-se em um espaço de discussão frente a frente com outros grupos. O sujeito que emite 

uma opinião relativa diz qualquer coisa como: “Eu acho/penso como (e/ou contra) esses 

(alguns) que pensam que...”. Está sempre contra ou a favor de outra opinião, também relativa. 

 A opinião coletiva é a que um grupo exprime a respeito de outro grupo. Se alguém diz: 

“Os europeus são frios”, faz-se um julgamento sobre os europeus enquanto um grupo 

essencializado, ao passo que se deixa entender que se pertence a um grupo que não possui essa 

característica. Observa-se uma opinião de forte valor identitário. 

 As doutrinas também podem ser fundadas em um saber de revelação. É um saber 

fechado, que recusa a crítica e, diante dela, os líderes dessas doutrinas reagem por meio de 

excomunhões ou outras exclusões. Seu discurso é apresentado sob a forma de evidência por um 

mediador que possui um caráter mais ou menos sagrado (um profeta, um sacerdote, um guru). 

Enunciados como: “Jesus é o filho de Deus, o Verbo encarnado”, “Amai-vos uns aos outros”, 

fazem menção a uma verdade revelada. O interlocutor tanto pode aderi-la como rejeitá-la, sob 

o risco de ser excluído do grupo que nela crê. 
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 Por último, as ideologias constituem os saberes genéricos que propõem uma explicação 

total ou globalizante da atividade social. “A ideologia é um sistema de pensamento mais ou 

menos fechado sobre ele próprio e que é construído em torno de valores de um grupo social que 

se impõe” (CHARAUDEAU, 2013, p. 201).  

No entanto, as ideologias, na medida em que são fundadas sob valores irredutíveis e 

situadas na base de tomadas de posições antagônicas, participam também de crenças que podem 

ser rejeitadas ou aceitas. Por essa razão, quando seu discurso é fluido, permanece um simples 

sistema de crenças, como o socialismo e o liberalismo, e quando endurece, ela tende a tornar-

se uma doutrina, como o marxismo e o capitalismo. Nesse caso, o sistema de valores é 

configurado em um texto fixo que serve de dogma.  

No caso da ideologia, existe apenas uma massa de discursos. De uma maneira ou de 

outra, uma vez que a ideologia emerge de valores de um grupo que se impõe, pode-se concluir 

que há relações de poder. As ideologias, de um modo geral, tendem a apresentar interesses 

particulares de uma classe dominante como interesses universais, comuns a todos. 

 Assim, por meio dos tipos de saberes apresentados, os imaginários sociodiscursivos são 

alimentados, jogando muitas vezes com essas categorias: fazendo um saber de crença passar 

por um saber de conhecimento, um saber de opinião por um saber de revelação, um saber de 

opinião relativa assumir feições de saber de opinião comum, transformando teorias em 

doutrinas.  

 No discurso publicitário, encontramos o imaginário do público para o qual o produto se 

destina, manifestando a forma como a sociedade enxerga o mundo sob a expressão da ideologia 

dominante. Como exemplo, há uma década, as propagandas de produtos de limpeza utilizavam 

apenas a figura feminina, pois, no imaginário coletivo, de um modo geral, a realização de tarefas 

domésticas sempre foi atribuída à mulher. Atualmente, notamos a presença masculina em 

comerciais desse segmento, evidenciando uma mudança nos imaginários sociais.  

Observaremos, a seguir, a importância da identidade no âmbito individual e coletivo, 

como é construída e quais são os possíveis efeitos para o grupo. 

 

4.4. Identidade social, identidade discursiva e identidade cultural  

 

Anteriormente, no subcapítulo 2.2, constatamos que a identidade é construída segundo 

o princípio de alteridade no qual os parceiros estão envolvidos em um processo recíproco, 
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porém assimétrico, de reconhecimento e diferenciação. Analisamos também o fato de que o 

sujeito possui duas identidades: a social e a discursiva. 

Em 2015, entretanto, Charaudeau amplia essa questão afirmando que, apesar de termos 

nossa singularidade resguardada, parte de nossa identidade é coletiva, uma vez que pertencemos 

a um grupo. No entanto, cada grupo carrega suas normas de comportamentos sociais. Assim, a 

identidade, além de ser construída a partir da percepção da diferença de si com o outro, também 

abarca as ações que os indivíduos praticam em sociedade e os julgamentos sobre a legitimidade 

dessas ações por meio de representações.  

 

Essas representações evidenciam imaginários coletivos que são produzidos 

pelos indivíduos que vivem em sociedade, imaginários esses que manifestam, 

por sua vez, valores por eles compartilhados, nos quais eles se reconhecem e 

que constituem sua memória identitária. (CHARAUDEAU, 2015, p. 21)  

 

É desse modo que as culturas se distinguem e que cada sujeito terá sua identidade 

moldada, em parte, pelos imaginários coletivos. Tal fato excede nossos limites individuais pois, 

como vimos na questão dos estereótipos, somos rotulados o tempo todo pelo olhar do outro. 

Nossas vestimentas, nossa linguagem, nossa profissão, mesmo aquilo que nos é mais inerente, 

como idade e sexo, atestam nosso pertencimento a uma categoria de indivíduos, de modo que 

outros possam nos classificar.  

Assim, além da identidade social e da identidade discursiva, temos a identidade cultural, 

que se origina do grupo ao qual pertencemos. Ligada à noção de estereótipos, ela se manifesta, 

por exemplo, quando uma mulher de quarenta anos abandona a ideia de usar vestido curto 

porque o grupo condena tal atitude e passa a adotar outro tipo de comportamento considerado 

aceitável, como o uso de cosméticos anti-idade, já que essa ideia, propagada pelas publicidades, 

foi incutida e aceita. Por essa razão, o discurso publicitário, na maior parte das vezes, é 

elaborado ora cristalizando as formas de pensar do grupo, ora introduzindo novos 

comportamentos. 

De acordo com Charaudeau (2015), a condição necessária para a construção identitária 

é a percepção da diferença e que os indivíduos estabeleçam uma certa relação entre si. Perceber 

a diferença do outro constitui o princípio de alteridade, a prova da própria identidade. A 

diferença é o ponto inicial para que o indivíduo olhe a si próprio e, por meio da comparação, 

analise o que há de comum e de diferente em relação ao outro. Uma vez detectada essa 

diferença, ocorre, então, um duplo movimento de atração e de rejeição. 
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O movimento de atração corresponde à compreensão do outro, no sentido de 

assimilação. “Trata-se de um movimento de apreensão do outro para, em última instância, 

estabelecer uma partilha, chegar a dividir algo comum, a fim de resolver esse problema da 

diferença” (CHARAUDEAU, 2015, p. 19). 

Já o movimento de rejeição acontece quando o outro representa uma ameaça, como se 

não fosse possível aceitar outros valores, outras normas, outros hábitos. Nesse caso, a percepção 

da diferença vem acompanhada de um julgamento estereotipado, baseado em generalizações, 

que nem sempre correspondem ao que o outro realmente é, deformando-o, ocorrendo, assim, o 

fenômeno da refração. Por outro lado, também pode ocorrer o fenômeno da reflexão, uma vez 

que esse julgamento diz algo sobre o próprio sujeito. Charaudeau (2015) afirma que esse duplo 

movimento de atração e rejeição causam quatro tipos de efeitos para os grupos: 

• a inclinação do grupo para si mesmo: o grupo que se sente ameaçado reage, voltando-

se para si próprio, construindo regionalismos, comunitarismos.  Como exemplos, temos 

as comunidades europeias ao sul do Brasil que mantêm suas línguas e costumes; assim 

como a comunidade nipônica situada em São Paulo; e o país Basco. 

• a abertura do grupo para os outros: o grupo se abre às influências exteriores, 

assimilando-as ou se deixando penetrar por elas. O Brasil aceita outros grupos ao abrigar 

refugiados de outros países como Haiti, Síria e Venezuela.  

• a dominação de um grupo pelo outro: o grupo que se sente superior tentará se impor 

sobre o outro grupo. É o que se produz por ocasião da colonização e de movimentos de 

imigração. 

• a mescla do grupo: ocorre quando o contato entre dois grupos produz uma mistura das 

características de cada um deles, por meio de cruzamentos (casamentos, associações, 

terceira geração de imigrantes), sem perder o valor em comum que sirva de elo 

identitário. Charaudeau (2015, p. 21) cita o exemplo da “crença religiosa” para a 

diáspora judaica.  

 

 Assim, verifica-se que a cultura ocidental é formada a partir dos efeitos que o grupo 

sofre durante sua construção identitária e que, além das identidades social e discursiva, ainda 

possuímos uma identidade cultural, construída a partir de imaginários coletivos. As 

publicidades, ao mesmo tempo que exercem um poder estruturante ao impor um hábito, um 

comportamento, também subordinam-se aos imaginários sociodiscursivos de um grupo, 

justamente, a fim de evitar o movimento de rejeição.  
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 Enquanto a publicidade abaixo, cuja mensagem final é “Você só precisa ser branca para 

vencer”, é aceita na Tailândia, no Brasil, seria rejeitada pelo fato de a nossa cultura repudiar o 

racismo: 

 

   

Figura 3: Peça publicitária de Creme clareador. 
Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/mundo/voce-so-precisa-ser-branca-para-vencer-propaganda-

de-creme-branqueador-gera-polemica,f81a3a1e7c20fe925409878d2787d6fe7wt3e2m0.html 

 

A seguir, veremos que a construção do ethos depende da fusão das identidades, e que é 

projetado a partir da imagem que o sujeito comunicante tem de si e do sujeito destinatário, 

considerando os imaginários e a própria intenção no ato de linguagem. 

 

4.5. A construção do ethos 

 

 A noção de ethos foi introduzida pela primeira vez por Aristóteles, em sua obra Retórica 

e, desde então, vem sendo abordada em diversas disciplinas. O termo era compreendido como 

a construção de uma imagem de si no discurso, com fins de persuadir o interlocutor.  

Aristóteles dividiu os meios discursivos em três categorias: o logos, que organiza o 

dizer; o ethos, que é voltado ao orador; e o pathos, voltado para o auditório. Tanto o ethos 

quanto o pathos pertencem ao domínio da emoção. Na retórica de Aristóteles, há um duplo 

sentido ligado ao ethos: um sentido moral que designa as virtudes morais que garantem a 

credibilidade ao orador e um sentido neutro ou “objetivo” que diz respeito aos hábitos, modos 
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e costumes ou ao caráter. Em ambos os sentidos, o ethos é a imagem de si produzida pelo orador 

em seu discurso, e não de sua pessoa real.  

 O termo é integrado às ciências da linguagem, pela primeira vez, na teoria polifônica da 

enunciação, de Oswald Ducrot. Do ponto de vista da pragmática, essa noção é associada ao 

locutor na instância discursiva, desvinculando-o do sujeito falante. O locutor é reconhecido no 

discurso não pelo que ele diz de si mesmo, mas por meio das modalidades de sua fala. Uma vez 

que a teoria pragmática enfatiza a fala como ação que visa a influenciar o parceiro, é nesse 

ponto que Ducrot recorre à noção de ethos. 

 Em análise do discurso, o ethos foi retomado e elaborado nos trabalhos de Dominique 

Maingueneau. Neles, o conceito de ethos foi desenvolvido de forma articulada à cena de 

enunciação. “Cada gênero de discurso comporta uma distribuição pré-estabelecida de papéis 

que determina em parte a imagem de si do locutor. Esse pode, entretanto, escolher mais ou 

menos livremente sua ‘cenografia’” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p.221). 

Desse modo, a imagem discursiva de si é ancorada em estereótipos que determinam a 

apresentação de si em uma dada cultura. 

 A noção de ethos é também relacionada à noção de tom, tanto na escrita quanto na fala, 

apoiando-se sobre uma dupla figura do enunciador, a de um caráter e a de uma corporalidade, 

que são os procedimentos linguísticos, expressivos e enunciativos. Ao mesmo tempo, o ethos 

liga-se ao estatuto do locutor e à sua legitimidade. 

 Na perspectiva de Charaudeau (2013), o ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares: o 

olhar de quem fala sobre a maneira como o outro o vê e o olhar deste sobre aquele que fala. O 

outro, ao construir a imagem do sujeito que fala, apoia-se nos dados preexistentes ao discurso 

– o que ele sabe sobre o locutor a priori – e nos dados expostos no ato de linguagem.  

Sendo assim, a noção de ethos está intimamente ligada à noção de dupla identidade do 

sujeito falante. Este apresenta-se com sua identidade social, que funda sua legitimidade de ser 

comunicante, em função de um estatuto e de um papel atribuídos pela situação de comunicação. 

No espaço do dizer, o sujeito constrói para si uma imagem daquele que anuncia, uma identidade 

discursiva de enunciador que se atém aos papéis que ele se atribui em seu ato de enunciação, 

resultado das coerções impostas pela situação e pelas estratégias que escolhe seguir. 

 

O sujeito aparece, portanto, ao olhar do outro, com uma identidade psicológica 

e social que lhe é atribuída, e, ao mesmo tempo, mostra-se mediante a 

identidade discursiva que ele constrói para si. O sentido veiculado por nossas 

palavras depende ao mesmo tempo daquilo que somos e daquilo que dizemos. 
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O ethos é resultado dessa dupla identidade, mas ele termina por se fundir em 

uma única. (CHARAUDEAU, 2013, p. 115). 

 

 Normalmente, espera-se que haja uma essencialização entre as identidades social e 

discursiva, no entanto, o sujeito que fala pode jogar com máscaras, ocultando o que ele 

realmente diz e o sujeito interpretante pode entender que o que se diz corresponde ou não ao 

que o falante é. Cabe ressaltar que o ethos pode desobedecer, havendo o escape, porque grande 

parte dele não é consciente. Além disso, pode não coincidir com o que o destinatário percebe. 

O destinatário pode criar um ethos do locutor que este não desejou. 

 Se a identidade do sujeito passa por representações sociais que são configuradas por 

imaginários sociodiscursivos, o ethos, que é a fusão da dupla identidade do sujeito, 

“corporifica” esses imaginários por meio de imagens de si. Ademais, como encontra-se 

relacionado às representações sociais, o ethos pode dizer respeito tanto a indivíduos quanto a 

grupos. O ethos coletivo corresponde a uma visão global e é construído a partir de uma opinião 

coletiva em relação a um outro grupo. 

 

O ethos é bem o resultado de uma encenação sociolinguagueira que depende 

dos julgamentos cruzados que os indivíduos de um grupo social fazem uns dos 

outros ao agirem e falarem. ‘As ideias são construídas por maneiras de dizer 

que passam por maneiras de ser ‘, afirma Maingueneau. É preciso acrescentar 

a recíproca, que diz que as maneiras de ser comandam as maneiras de dizer, 

portanto, as ideias (CHARAUDEAU, 2013, p. 118). 

 

 Assim posto, não é possível separar o ethos das ideias, pois é a partir delas que as 

imagens são construídas. Nas peças publicitárias com emojis, é projetado, tanto para o sujeito 

enunciador quanto para o destinatário, um ethos de modernidade, baseado nas representações 

que esses pictogramas têm na sociedade contemporânea, que valoriza as mídias digitais. 

 No capítulo seguinte, então, abordaremos as etapas pelas quais a linguagem percorreu 

do período paleolítico até os dias atuais, tendo sua origem e destino nas imagens. Analisaremos 

também os conceitos de meios quentes e meios frios e multimodalidade. 
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5. O PERCURSO DA COMUNICAÇÃO HUMANA 

 

[...] o meio é a mensagem. Isto apenas significa que as consequências sociais 

e pessoais de qualquer meio — ou seja, de qualquer uma das extensões de nós 

mesmos — constituem o resultado do novo estalão introduzido em nossas 

vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos.  

Mc Luhan (1969, p.20) 

 

 O mundo foi criado pela palavra tão logo o homem começou a se comunicar. Gritos, 

gemidos e gestos eram os meios pelos quais o homo erectus, há cerca de 400 mil anos, utilizava 

para interagir com os demais de seu grupo.  

 Após alguns milênios de evolução, surge o homo sapiens, fisicamente mais adaptado à 

produção da fala. Concomitantemente ao seu desenvolvimento, a linguagem também evoluiu. 

Em sua busca por novos meios de se comunicar, o homo sapiens deixou como legado as pinturas 

rupestres, cuja origem do termo advém do francês e significa “gravação” ou “traçado”, que era 

a técnica utilizada por eles.  

 A partir desse fato, pode-se constatar que os passos mais importantes da humanidade 

foram conquistados na mesma proporção que os meios de comunicação foram criados e 

aprimorados.  

 Comunicar é estabelecer vínculo. Assim, o homem o faz por meio da linguagem que ele 

próprio criou, movido pela intenção de exercer o poder. Comunicar é admitir a importância do 

outro para a construção de uma sociedade que contemple valores que sejam compartilhados por 

todos.  

 A partir dessa reflexão, o presente capítulo reserva-se à análise do percurso da 

comunicação humana, começando dos pictogramas até a escrita atual. No tópico seguinte, 

observaremos que a sociedade é dividida em três períodos, considerando a revolução dos meios 

de comunicação. Entenderemos também como os meios de comunicação influenciam os 

sentidos e afetam a organização social; o que são os emojis e a multimodalidade na linguagem. 

 

5.1. Dos pictogramas ao alfabeto 

 

 O primeiro registro de comunicação escrita refere-se a uma representação pictórica 

proveniente da Era Paleolítica. Embora a finalidade das pinturas rupestres resida na expressão 

artística, elas constituem a base documentada do meio de comunicação primário. 
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Figura 4: pintura rupestre. 

Fonte: http://cultura.culturamix.com/historia/pinturas-rupestres 

 

 Essas pinturas, juntamente com incisões realizadas nas paredes de cavernas, consistiam 

no meio que o homem pré-histórico dispunha para registrar suas experiências. Embora a razão 

pela qual o homem passou a representar seu mundo seja desconhecida, supõe-se, a partir desse 

fato, que os neandertalenses, antes do homo sapiens, já haviam desenvolvido algum tipo de 

linguagem. 

 Diante de várias teorias que tentaram explicar a origem da linguagem, a mais debatida 

concebe os gestos como um meio de comunicação precedente às palavras. Porém, a passagem 

de um sistema a outro configura uma enorme evolução que ainda permanece desconhecida.   

 O surgimento dos primeiros agrupamentos estáveis aconteceu no Oriente Médio, 

incluindo a Mesopotâmia, local onde se situaram os sumérios, uma civilização urbana 

organizada em cidades-estados. Estes foram responsáveis pelo advento da escrita cuneiforme. 

Nesse sistema, em placas de argila, eram cunhados os pictogramas, imagens simplificadas que 

representavam ideias e objetos. Desse modo, era realizado um registro do cotidiano.  

 Segundo Giovaninni (1987), o uso de pictogramas foi a primeira tentativa de fixar a 

linguagem, sendo ainda um recurso bastante limitado, uma vez que não articulava frases, apenas 

representava objetos. Trezentos anos depois, na Mesopotâmia, houve um avanço na escrita: a 

criação de sinais que representassem o som ao invés de um objeto, possibilitando as relações 

das palavras entre si. 

 Por muito tempo, a escrita fonética e o uso de ideogramas (pictogramas destituídos de 

contexto) coexistiram. Havia ainda os sinais silábicos, derivados dos ideogramas, usados para 
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exprimir partes do discurso que não podiam ser representadas de forma figurativa. Apesar de 

não ter chegado ao estágio final da escrita, a cuneiforme continuou sendo a língua oficial 

adotada por povos do Oriente próximo por muitos séculos. Os últimos textos datam do I século 

a.C. e provêm da cidade de Uruk, onde 3000 anos antes tinha nascido a escrita. 

 No Egito, a escrita surgiu com o intuito de satisfazer a monarquia que desejava registrar 

seus feitos, reafirmar seu poder e escrever textos para ritos fúnebres. Desde o princípio, os 

hieróglifos apareceram como um sistema linguístico estruturado composto por ideogramas, 

sinais fonéticos e alguns sinais alfabéticos. Os primeiros documentos datam de 3100 a.C., um 

pouco depois da escrita na Mesopotâmia. Os hieróglifos, ao contrário da escrita cuneiforme, 

sempre mantiveram seu caráter de imagem, eram utilizados em obras monumentais e nos 

objetos de uso funerário. No uso diário, entretanto, era utilizada a escrita, denominada pelos 

gregos de hierática.  

 

 

Figura 5: O sistema hieróglifo utilizado por sacerdotes. 

Fonte: https://historiadigital.org/atividades/escreva-seu-nome-em-hieroglifo/ 

 

 Tanto os hieróglifos quanto a hierática coexistiram durante maior parte do período 

faraônico. Nos últimos séculos, entretanto, o demótico, uma escrita cursiva ainda mais eficiente, 

suplantou a hierática. A princípio, era usado apenas nos documentos de direito privado, sendo 

adotado nos períodos ptolomaico e romano em todos os campos da vida civil. O papiro era o 

material mais nobre usado para os egípcios escreverem. Comparado às tábuas de argila da 

Mesopotâmia, constituía um material mais prático para se escrever com tinta. Ademais, tanto 

na Mesopotâmia quanto no Egito, saber ler e escrever conferia enorme status social. 
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 No Mediterrâneo, a evolução da escrita atingiu o auge com a criação de um alfabeto. O 

alfabeto desenvolvido na Fenícia, o atual Líbano, no final do século XII a.C., composto por 

vinte e dois sinais, deu origem ao alfabeto ocidental não só pelo fato de ter sido amplamente 

difundido, como por ter sido adotado pelos gregos. Dessa forma, a origem das letras gregas é 

comprovada tanto pelo nome quanto pela forma semelhante àquelas do alfabeto fenício.  

 O ano de 775 a.C. assinala o momento em que os gregos passaram a utilizá-lo, 

registrando, desde então, grandes acontecimentos como a guerra contra Tebas e a guerra de 

Troia. Apesar da invenção da escrita alfabética, o processo de alfabetização foi lento, visto que 

os textos escritos eram essencialmente jurídicos, com a finalidade de fixar regras, e religiosos. 

A circulação e propagação de livro aconteceu por volta da segunda metade do século V. Tal 

fato acarretou algumas consequências sociais como a “democratização do saber”, com criação 

de bibliotecas; a ascensão da literatura e a valorização do pensamento lógico. 

 Na Itália, a escrita foi introduzida nos “tempos dos mitos heróicos”, por volta do século 

VIII a.C., devido à expansão do alfabeto grego através das colônias da Magna Grécia. O 

alfabeto grego foi adaptado às exigências da língua etrusca, cujo domínio perdurou até o século 

VI a.C. Cogita-se que a instrução básica era difundida entre a população romana, já que muitas 

atividades públicas, na época republicana, exigiam o conhecimento da escrita, como fazer 

comunicações escritas ao povo ou votações. O número de bibliotecas, que já era grande no 

período helenístico, cresce ainda mais durante o Império Romano.  

 Conforme observado, a passagem da tradição oral à escrita reflete, portanto, uma grande 

mudança na transmissão de mensagens. Não há mais necessidade da presença física de locutor 

e interlocutor. A mensagem pode ser lida em um tempo posterior a sua produção.  

 Abaixo segue uma linha do tempo que se inicia com os pictogramas da era paleolítica 

até o alfabeto, tal como o conhecemos: 

 

Pinturas e incisões → pictogramas → hieróglifos, hierática e demótico → alfabeto fenício→ 

alfabeto ocidental (grego e romano) 

 

 Estabelecida a escrita, verificaremos as diferentes fases pelas quais a organização social 

passou e os meios de comunicação adotados em cada uma delas. 
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5.2 A organização social  

 

 A linguagem é condição primeira para a fundação e organização de uma sociedade, já 

que a interação humana acontece por meio do ato de linguagem. A organização social 

atravessou diferentes fases antes de se tornar a sociedade tal como a conhecemos, com diversas 

interfaces de comunicação de massa.  

 Martino (2005) divide a sociedade em três períodos: Comunidade Primitiva, Sociedade 

Tradicional e Sociedade Complexa. A comunidade primitiva compreende o tempo pré-histórico 

antes do advento da escrita. Ele se inicia em aproximadamente 500.000 a.C. e é subdividido em 

Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O final da Idade dos Metais marca o início 

da escrita, finalizando, assim, essa época e dando início a uma nova era, a era da História.  

 O tipo de organização social primitivo caracterizava-se pelo isolamento étnico, devido 

ao isolamento geográfico. As atividades econômicas não dependiam de nenhuma comunicação 

além da fala. A transmissão de cultura era feita oralmente de geração em geração. Sendo assim, 

o patrimônio cultural era forçosamente pequeno ao apoiar-se na memória psicológica de cada 

membro da sociedade. Essa é a razão pela qual a transmissão de cultura estava ligada a rituais 

religiosos que se baseavam na memória para fixar cantos, fórmulas, marcas corporais e outros 

dispositivos auxiliares da memorização. 

 De acordo com Martino (2005), nesse tipo de organização, é possível constatar o uso de 

alguns aparatos de comunicação denominados protomeios, cuja característica principal residia 

em armazenar e enviar mensagens com precisão, ainda que em momentos distintos. Cicatrizes 

rituais e tatuagens são mnemotécnicas, ou seja, elas agem por meio de lembranças e associação. 

Pinturas rupestres também se faziam um meio de comunicação, embora não transmitissem a 

mensagem com precisão. Outros protomeios como sinais de fumaça e sons de tambor permitiam 

uma mensagem precisa, entretanto, não era possível armazená-las. 

 A sociedade tradicional está ligada à passagem do mito para o logos, ou seja, ao 

aparecimento da racionalidade que irá caracterizar nossa civilização. Três fatores fortemente 

associados concorrem para sua formação: o aparecimento da agricultura, tornando as 

sociedades sedentárias (significativo aumento da produção de alimentos); a concentração 

urbana e o consequente aparecimento da escrita, como instrumento imprescindível para a 

administração do Estado. O comércio se desenvolve e o comunismo primitivo passa a se 

organizar em torno de um soberano.  
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No entanto, o fator marcante é o aparecimento de classes sociais. Assim, a sociedade se 

hierarquiza com o aparecimento de papéis e status sociais, onde a nobreza e a classe sacerdotal 

constituem as classes superiores. De fato, o aparecimento da escrita flui dessas duas fontes que 

são o Estado e a religião e intervém de modo decisivo na transmissão de cultura.  

Diferente da organização social ágrafa que se apoiava na memória, a sociedade 

tradicional adota o livro como meio formador e transmissor de conhecimento. No entanto, como 

apenas os nobres tinham acesso à escrita, é possível afirmar que a mesma reflete a divisão da 

sociedade em classes. 

 É importante destacar que enquanto a comunidade primitiva poderia muito bem 

prescindir dos protomeios, sem que houvesse modificações significativas em sua organização 

social fundamentada na tradição oral, o mesmo não acontece no caso da relação entre a escrita 

e a sociedade tradicional. A escrita não tem apenas um valor pontual, como no caso dos 

protomeios, mas compõe a estrutura social. 

 Se na sociedade tradicional a escrita limitava-se a um único meio de comunicação e era 

exclusividade do Estado e da religião, na sociedade complexa, os meios de comunicação se 

diversificam e tornam-se acessíveis a todas as camadas da população. Tal fato se deve à 

complexidade da organização social que, nesse momento, ultrapassa os limites de espaço e a 

inserção do indivíduo no plano social, econômico e político. O status passa a ser adquirido 

através dos relacionamentos e das ações.  

Na sociedade complexa a inclusão do indivíduo, tanto na cultura, como na 

sociedade, depende de sua capacidade de encontrar seu espaço profissional, 

sua “turma”, seus valores, sua cultura, etc. Daí toda a importância que a 

comunicação toma nessa organização social. (MARTINO, 2005, p.5) 

 

 Essa mudança reflete na cultura à proporção que o patrimônio simbólico é acumulado e 

a imprensa se aperfeiçoa. Por outro lado, com a universalização dos valores, o caráter étnico 

presente na comunidade primitiva dilui-se, perdendo seu elemento de singularidade. A abertura 

do patrimônio cultural deu origem ao patrimônio cultural da humanidade, e não mais de cada 

etnia. 

No cruzamento destas linhas de desenvolvimento tecnológico e social vamos 

encontrar a constituição de uma cultura do presente, aberta a todos e reciclada 

a uma velocidade espantosa que somente o alcance e a potência de nossos 

poderosos meios de comunicação podem proporcionar. (Op.cit., p.7) 
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 Na cultura presente, os valores do passado não mais vigoram, e sim os valores advindos 

dos relacionamentos, das trocas e da própria visão e vivência de um social acessível a todos, 

graças aos avançados meios de comunicação, capazes de eliminar as barreiras espaciais, sociais 

e econômicas. A criação do mundo virtual passa a constituir o ponto de união entre os 

indivíduos.  

 Nasce, portanto, a cibercultura, um espaço onde informação e conhecimento circulam 

pelas mídias digitais sem limitações, embora o termo expresse a ideia de uma cultura 

controlada, como sinaliza a raiz ciber, proveniente do grego, cujo significado é governar, 

dirigir, controlar.   

 Essa aparente contradição é justamente o ponto de atuação das classes dominantes: das 

multinacionais e grandes companhias. Ao se conectar em redes sociais, participar de fóruns, de 

pesquisas ou responder questionários aparentemente inocentes, o indivíduo expõe-se sem ter 

ciência de que seus dados pessoais podem ser vistos e acessados por essas empresas. Na 

verdade, uma vez expostos, todos estão sujeitos às ações dessas empresas: receber publicidade 

por meio de newsletter ou banners eletrônicos, que posicionados estrategicamente, desviam a 

atenção do indivíduo que, muitas vezes, envolve-se na rede de consumo inconscientemente. 

Os estudos nessa área sobre cibercultura são recentes e tendem a sobrevalorizar o 

elemento tecnológico, pensando a comunicação através dos meios de comunicação.  Posto isso, 

observaremos, no próximo tópico, que as novas tecnologias concorrem com a comunicação ao 

influenciarem os comportamentos dos indivíduos.  

 

5.3 Meios quentes e meios frios de comunicação 

 

 De acordo com McLuhan (1969), os meios de comunicação não são tecnologias neutras, 

eles influenciam a psique humana; portanto, atuam na configuração social. Seus estudos 

apontam que a inserção de um novo meio de comunicação traz mudanças sociais, cujos efeitos 

serão percebidos, principalmente, na área sensorial dos indivíduos. 

 Segundo McLuhan, cada meio de comunicação estaria associado a um ou vários 

sentidos humanos, uma vez que é por meio deles que apreendemos a realidade. Desse modo, 

qualquer tipo de alteração nos meios de comunicação também altera o padrão relacional entre 

os sentidos, alterando de forma profunda a nossa compreensão do mundo, porque os meios de 

comunicação organizam, em certa medida, as experiências humanas. 
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 Em seus estudos, o autor tece considerações sobre as diferenças estruturais que novos 

meios de comunicação trazem desde a mudança da oralidade para a escrita manuscrita, o 

processo de impressão e o surgimento dos meios eletrônicos.  

 A partir do momento em que o alfabeto fonético foi introduzido, os outros sentidos 

teriam entrado em desequilíbrio, visto que seu uso se estende apenas ao sentido da visão, 

enquanto a oralidade está baseada em uma relação na qual todos os sentidos estão envolvidos.  

 Em razão disso, as sociedades que se tornaram letradas foram reorganizadas para um 

mundo visual. A informação é adquirida principalmente pelo uso da visão, sendo processada 

de forma linear sequencial, um item de cada vez, conforme a mesma estrutura da palavra escrita. 

O conhecimento é adquirido por todos os sentidos, mas a confirmação é pela visão.  

 Após o advento da escrita, houve a revolução com o surgimento da imprensa, que criou 

a uniformidade e a continuidade. Entretanto, a eletricidade causou a maior das revoluções, 

tornando tudo instantâneo.   

 

[...] com os meios elétricos, o próprio homem ocidental começa a sofrer 

exatamente a mesma inundação que atinge o remoto nativo. Não estamos mais 

bem preparados para enfrentar o rádio e a televisão em nosso ambiente letrado 

do que o nativo de Gana em relação à escrita, que o expulsa de seu mundo 

tribal coletivo, acuando-o num isolamento individual. Estamos tão sanados 

em nosso novo mundo elétrico quanto o nativo envolvido por nossa cultura 

escrita e mecânica. (MCLUHAN, 1969, p.30) 

 

 

 McLuhan acreditava que essa mudança das relações de sentido com os meios de 

comunicação poderia ser explicada, dividindo-os em meios quentes e meios frios. Os 

meios quentes seriam aqueles meios que prolongam apenas um dos sentidos e em alta definição, 

ou seja, uma elevada quantidade/clareza de informação. Uma vez que o suporte/mensagem 

oferece muita informação ao receptor, seus sentidos são pouco requisitados, logo a consciência 

não precisa completar a informação. O autor cita como exemplo o rádio, a fotografia, o cinema.  

 Já os meios frios são aqueles que prolongam, ou requisitam, mais de um sentido ao 

mesmo tempo, mas em baixa definição. Em consequência, é necessário que o receptor interaja 

com os seus sentidos de forma mais ativa para completar a informação. O autor cita como 

exemplos de meios frios o telefone, a fala e a televisão da década de 60, época em que inaugurou 

esses conceitos. “Um meio frio como os caracteres escritos hieroglíficos ou ideogrâmicos atua 

de modo muito diferente daquele de um meio quente e explosivo como o do alfabeto fonético” 

(MCLUHAN, 1969, p. 38). A escrita em hieroglífico é um meio frio, pois boa parte de seu 
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significado depende da interpretação, que deve ser preenchida pelo receptor, e por ser de baixa 

intensidade.  

Em linhas gerais, os meios quentes são os que concentram a informação em alto grau 

de tensão, ou complexidade, isto é, aqueles que exigem do receptor, para decodificá-los, um 

grande esforço intelectual. Já os meios frios, ao contrário, apresentam a informação já diluída, 

em baixo grau de tensão e complexidade e, portanto, normalmente, despertam maior interesse 

do leitor. 

 Algumas características descritas por McLuhan (1969) para distinguir os meios quentes 

dos meios frios: 

 

Meios Quentes  Meios Frios  

Requer um sentido em alta definição. Requer mais de um sentido em baixa 

definição. 

Baixa participação, experiência mais passiva. Alta participação. 

Linear. Não-linear. 

Destribalizante. Tribalizante. 

Quadro 3: Principais características dos meios quentes e meios frios. 

Fonte: Barbosa (2017, p.7) 

 

 A noção de linearidade diz respeito à sequência, ao encadeamento uniforme e contínuo. 

Tal noção relaciona-se aos meios que necessitam de um sentido para serem compreendidos, 

como a fotografia e o cinema, por exemplo. A não-linearidade é uma configuração criativa na 

qual “todas as facetas do objeto são apresentadas simultaneamente” (MCLUHAN, 1969, p. 26). 

A não- linearidade pode ser percebida em meios que requerem mais de um sentido para a 

construção de sentido como a pintura que mistura cores e texturas. 

 O caráter tribal é relativo ao estágio primeiro da sociedade, caracterizado pela oralidade, 

na qual a pessoa adquire o conhecimento presencialmente, em contato com outras pessoas. 

Como exemplo, McLuhan cita a fala “porque muito pouco é fornecido e muita coisa deve ser 

preenchida pelo ouvinte” (1969, p.37). O caráter destribalizante está relacionado à cultura 

impressa, na qual a escrita, por ser uma atividade isolada, promove pontos de vista individuais. 

Segundo McLuhan, o meio impresso retira o indivíduo da comunidade oral, portanto, o 

destribaliza. É o caso dos meios impressos como livro, jornal, etc. 

 Uma vez estendido apenas um sentido e de forma intensa, isso faz com que o meio de 

comunicação vá perturbar o equilíbrio das relações entre os diferentes sentidos. Dessa forma, é 

preciso um reordenamento dos sentidos para recuperar o equilíbrio, e para isso, o sistema 
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nervoso central deve agir para se livrar da pressão exercida pela extensão de um dos sentidos. 

É o que acontece quando é introduzido um meio quente em uma sociedade majoritariamente 

regida pelos meios frios. Da mesma forma, os meios frios causam perplexidade aos indivíduos 

habituados aos meios quentes. 

Todavia, importa muito saber se um meio quente é utilizado numa cultura 

quente ou fria. O rádio, meio quente, aplicado a culturas frias ou não letradas, 

provoca um efeito violento, contrariamente ao que acontece, por exemplo, na 

Inglaterra e na América, onde o rádio é considerado divertimento. Uma cultura 

fria, ou pouco letrada, não pode aceitar como simples divertimentos os meios 

quentes, como o rádio e o cinema. Estes meios são tão perturbadores para elas 

como o meio frio da televisão acabou por se mostrar em nosso mundo 

altamente letrado. (MCLUHAN, 1969, p.46-47) 

 

 Baseando-se nessa noção, a publicidade constitui um meio frio, visto que, normalmente, 

para vender, apresenta a informação já diluída, em baixo grau de tensão e complexidade. 

Mesmo quando algumas publicidades utilizam emojis, o texto não se torna um meio quente, 

tendo em vista que tais símbolos são conhecidos da maior parte da sociedade. 

 Afinal, o que são os emojis? O próximo tópico elucidará essa questão. 

5.4 Pictogramas, emojis e emoticons 

 

 Conforme analisado no tópico 5.1, os pictogramas são as formas mais antigas de 

comunicação visual. Devido à globalização, com o intuito de transmitir informação de forma 

rápida e acurada sem palavras, o uso de pictogramas, que mesmo antes do advento da internet 

já estabelecia um ponto de contato em diferentes idiomas, tornou-se uma marca da linguagem 

digital. Em seu artigo Design and evaluation of public information symbols, Robert Dewar 

(1999) define pictogramas como: 

 

representações gráficas de conceitos por meio de síntese visual utilizados para 

transmitir mensagens para grandes audiências. Eles são para informação 

pública e, geralmente, projetados para serem eficazes, sem o uso de palavras, 

bem como para serem lidos de forma rápida e precisa (DEWAR, 1999, p. 285). 

 

 Os novos meios de comunicação inseriram novos códigos à linguagem, promovendo 

maior dinamicidade na transmissão de informação. O aprimoramento constante da tecnologia 

de mensagens de texto desenvolveu recursos visuais para agilizar o processo de comunicação.  

 Nesse contexto, surgem os emoticons e smileys, pictogramas criados para o universo da 

comunicação digital, e que evoluíram para os emojis na era da comunicação móvel. Eles 
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reproduzem visualmente e de maneira análoga expressões, sentimentos e gestos, substituindo 

palavras, expressões e até sentenças inteiras quando combinados.  

 Enquanto os emoticons (do inglês “emotion” e “icon”, em português “emoção” e 

“ícone”, respectivamente) são símbolos criados essencialmente a partir da combinação de 

caracteres tipográficos que representavam sentimentos ( :-) :-( ;-),  os smileys são as 

representações desses caracteres em forma de desenhos 😊😉☹. Com a introdução dos 

dispositivos móveis, surgiram os emojis (do japonês “e” e “moji”, em português “imagem” e 

“personagem”, respectivamente), trazendo, além dos pictogramas que representavam emoções, 

uma vasta biblioteca de figuras prontas, excluindo, assim, os sinais tipográficos.  

  

Figura 6: Os primeiros emojis criados em 1999. 

Fonte: https://www.wired.com/2016/10/new-yorks-moma-acquires-first-ever-pixelated-emoji/ 

 

 

 

Figura 7:Alguns emojis atuais. 
Fonte: https://lzgmkt.com.br/como-usar-emojis-em-acoes-de-marketing-digital/ 

 

 

 Definidos como ferramenta de comunicação pelo seu desenvolvedor Shigetaka Kurita, 

os emojis, criados para a companhia telefônica japonesa NTT Docomo, uma década antes de 

serem lançados pela Apple, tornaram-se populares a todos que usam aplicativos de troca de 
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mensagens de comunicação instantânea. O grupo Unicode, formado por programadores, 

gerencia a codificação para que as imagens possam ser lidas por várias linguagens globais e, 

assim, possam circular rapidamente pela Internet sem se perderem na tradução. 

 Embora as sociedades letradas tenham sido organizadas para adquirirem informação por 

meio do sentido da visão, conforme visto no tópico anterior, em fevereiro de 2016, a empresa 

de telefonia Telecom Italia Mobile (Tim), em parceria com o Instituto Benjamin Constant 

(IBC), lançou os Emoti Sounds, um projeto inovador, cujo objetivo foi tornar essa nova 

linguagem mundial em uma linguagem inclusiva. Os Emoti Sounds são uma ferramenta de 

acessibilidade digital baseada em emoticons e feita especialmente para deficientes visuais. 

 Desse modo, em paralelo com as pinturas rupestres e os hieróglifos, pode-se afirmar que 

os emojis são representações pictográficas, que se traduzem em fenômenos de comunicação e 

de cultura, já que modificam a linguagem e as práticas sociais. Entretanto, seu significado pode 

variar de acordo com o contexto e com a cultura de determinado grupo.  

 

Figura 8: Emoji. 

Fonte: http://www.iemoji.com/view/emoji/70/smileys-people/folded-hands 

 

  

 O emoji da figura 8 representa um tipo de cumprimento muito comum na cultura 

americana, o high-five3. No Japão, tem sido usado como agradecimento e, como prece, por 

muitas pessoas no Brasil. Isso corrobora o fato de a linguagem visual ser culturalmente 

específica, segundo afirmam kress; Van Leeuwen (1996). Examinaremos essa questão com 

mais detalhes no próximo tópico. 

 Nos últimos anos, a linguagem publicitária tem se apropriado de forma muito criativa 

de elementos da web, levando-os para o texto impresso ou para o vídeo. Os emojis não são 

meras ilustrações, pois junto com a mensagem em áudio ou com o texto verbal fazem emergir, 

de forma muito criativa, uma rede complexa de sentidos. O banco Itaú, desde 2015, vem 

utilizando emojis para compor o texto publicitário, mostrando que o diferencial do banco é a 

presença da tecnologia, atuando sempre em favor do cliente. 

                                                             
3 Tradução: equivale à gíria “toque aqui”. 
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Figura 9: Peça publicitária do banco Itaú. 

Fonte: Revista Veja (17/01/2016) 

 

 Nota-se que essa mescla entre texto verbal e não-verbal com emojis tornou-se recorrente 

tanto em publicidades nacionais quanto internacionais. A seguir, examinaremos o fenômeno 

conhecido como multimodalidade e os elementos necessários para análise de textos 

multimodais. 

 

5.5 Multimodalidade e letramento 

 

 O percurso da comunicação humana é marcado por mudanças e criação de novas formas 

e tecnologias que possibilitassem a globalização. Desse modo, a linguagem, tal como era 

concebida e estudada até o final do século XX, sofre, igualmente, grandes impactos. Mediado 

por novas tecnologias, o discurso torna-se objeto de nova representação denominada 

reconfiguração e retextualização. 

 

Logo, com as mudanças proporcionadas pela globalização, pelas mídias 

impressas e pela publicidade, juntamente com o advento das novas tecnologias 
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para mediar a produção do discurso on-line, abriram-se novas possibilidades, 

como a variação e o tamanho dos tipos gráficos, os modernos programas para 

desenho, sem falar dos potentes computadores que revolucionaram a escrita 

não só nos meios eletrônicos, mas também na adesão às novas semioses para 

a produção do sentido. (VIEIRA, 2015, p.24-25) 

 

 Desse modo, a globalização afetou as práticas sociais e discursivas, na medida que as 

pessoas buscaram novos modos de comunicar-se e representar o mundo, favorecendo a 

combinação de diferentes modos para representar o sentido de uma mensagem. A partir disso, 

Kress; Van Leeuwen (1996) introduziram a noção de multimodalidade na Semiótica Social, 

com vistas à compreensão de todos os modos de representação contidos no texto: “estruturas 

visuais produzem significados assim como as estruturas linguísticas e, assim, apontam para 

diferentes interpretações de experiências e diferentes formas de interação social” (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 1996, p.2, tradução nossa.)4  

 Posto isso, a multimodalidade é constituída de múltiplas linguagens em práticas sociais 

interativas. Os modos de representação utilizados incluem desde imagens, até cores, 

movimento, som e escrita. Entretanto, devido ao fato de pertencermos a uma cultura 

essencialmente visual, as imagens, juntamente com o texto verbal, transformam-se em 

referências diretas ou indiretas da realidade física e social.  

 Uma vez que a multimodalidade é um traço constitutivo do discurso oral e escrito, faz-

se necessário não só a prática de letramento da escrita verbal, como também o letramento da 

imagem, pois, de acordo com a semiótica social, para que a comunicação ocorra, faz-se 

necessário  

 

um conjunto de ações envolvendo todos os participantes do evento 

comunicativo, o que, portanto, vai depender de uma comunidade 

interpretativa que necessita, por sua vez, comungar conhecimentos semióticos 

de modo a viabilizar uma compreensão mais abrangente da informação. 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 8).  

  

 Assim sendo, torna-se pertinente apontarmos para a questão do letramento. De acordo 

com Dionísio (2005), se as práticas sociais são eventos multimodais, consequentemente, os 

gêneros textuais também são gêneros multimodais visto que sempre usamos no mínimo dois 

modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e imagens, etc. As 

                                                             
4 Visual structures realize meanings as linguistic structures do also and thereby point to diferente interpretations 

of experience and diferente forms of social interaction (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, p.2) 
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práticas de letramento devem, portanto, contemplar os estudos dos mais variados gêneros 

textuais. No entanto, no âmbito escolar, a concepção de letramento, muitas vezes, limita-se à 

comunicação e representação por meio do texto verbal.  

 De acordo com Van Leeuwen (2005), o propósito do gênero pode ser desenvolvido em 

várias etapas que podem ser realizadas por um modo ou por diferentes modos simultaneamente, 

como por exemplo, uma comunicação oral pode ou não utilizar slides com gráficos e tabelas, 

assim como uma receita pode conter a imagem de um prato para persuadir o leitor a 

experimentá-lo.  

 Dessa forma, o letramento multimodal faz-se necessário nas escolas. Embora alguns 

livros didáticos tenham incorporado textos dos mais variados gêneros híbridos, estes são 

analisados priorizando o enunciado verbal e analisando superficialmente os demais modos 

como imagem, cor e tipografia. Assim, os alunos não são capazes de utilizar diferentes formas 

de comunicação e representação.  

 A Gramática do Design Visual mostra que existem outras formas de produção de 

significado além da linguagem verbal, isso inclui a arte como pintura, escultura, dança, música, 

entre outros. Em vista disso, os alunos, por meio de outras categorias, poderão analisar os 

significados produzidos pelas imagens e outros modos em sua totalidade, como é a proposta da 

teoria da multimodalidade. 

 A publicidade é uma prática social persuasiva que articula múltiplas linguagens sendo, 

portanto, oportuna para análise em sala de aula, considerando, além dos aspectos verbais, os 

elementos não verbais, pois são eles, na maior parte das vezes, que provocam os efeitos de 

sentido desejados pelo eu-enunciador.   

 Verificaremos, com mais detalhes no capítulo seguinte, os principais conceitos da 

Gramática do Design Visual, bem como ampliaremos nossa reflexão a respeito da imagem, 

dando destaque à atuação dos emojis e contemplando algumas noções sobre os signos 

desenvolvidas por Peirce. 
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6. IMAGEM 

 

Considerar a imagem como uma mensagem visual composta de diferentes 

tipos de signos equivale a considerá-la como uma linguagem e, portanto, como 

um instrumento de expressão e de comunicação. (JOLY, 2012, p. 61) 

 

 No capítulo anterior, vimos que, no início dos tempos, a comunicação humana acontecia 

por meio de imagens como: pinturas rupestres; pictogramas e hieróglifos. Após diversas 

revoluções nos meios de comunicação, como o advento da escrita, da imprensa e de outros 

meios, a imagem mantém sua supremacia como meio mais requerido para representar o mundo 

real. Não é em vão que ouvimos a célebre frase: “uma imagem vale mais que mil palavras” 

quando desejamos uma testificação.  

 De acordo com Aumont (2002), em todas as sociedades, as imagens servem de mediação 

entre espectador e realidade. Sendo assim, deve-se considerar que a visão efetiva das imagens 

realiza-se em um contexto multiplamente determinado: contexto social, contexto institucional, 

contexto técnico, contexto ideológico.  

 Se toda imagem tem uma finalidade, seria o objetivo da imagem publicitária apenas 

vender um produto? 

 Na publicidade, a presença da imagem é obrigatória: quase não há anúncios sem 

figuração. Mais do que vender um produto, a publicidade torna visíveis os imaginários coletivos 

e os estereótipos que circulam como verdades. Para compor o cenário, a cor atuará como um 

forte aliado de modo a colorir uma realidade perfeita da qual podemos participar, uma vez 

seduzidos pelas promessas de um produto capaz de nos auxiliar no dia a dia. 

 Tendo isso em mente, esse capítulo reserva-se a definir o que é imagem, a apresentar a 

teoria dos signos, a importância da imagem na publicidade, suas estratégias, a importância das 

cores e a gramática do design visual. 

 

6.1. O que é imagem? 

 

 Uma das definições mais antigas pode ser encontrada no livro VI da obra A República 

de Platão ( 380 a.C.)  apud Santaella (2012) ao dizer que, em primeira instância, as imagens 

são sombras, e que a segunda vista, são reflexos, o filósofo infere o caráter duplo da imagem, 

considerando apenas aquelas que são naturais. Mais tarde, esse conceito foi estendido também 
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às imagens artificiais (produzidas pelo homem). De acordo com Santaella (2012), a imagem 

pode ser definida como 

um artefato, bidimensional (como em um desenho, pintura, gravura, 

fotografia) ou tridimensional (como em uma escultura), que tem aparência 

similar a algo que está fora delas ⸻ usualmente objetos, pessoas ou situações 

⸻ e que, de algum modo, elas, as imagens, tornam reconhecível, graças às 

relações de semelhança que mantêm com o que representam. (p. 57). 

 

 Assim, definida, toda imagem se inscreve em um campo cujo limite é a moldura, que 

em seu sentido abstrato, é entendida como enquadramento. Por ser uma palavra polissêmica, o 

termo “imagem” pode ser aplicado em outros planos não necessariamente visuais, como por 

exemplo o musical, ao falarmos de imagem acústica. Mas ao delimitarmos o território da 

visualidade, há três domínios principais da imagem: 

• o domínio das imagens mentais, imaginadas e oníricas, que são geradas 

na mente, portanto não precisam ter ligação com imagens já percebidas, já que 

a mente é livre para projetar qualquer forma; 

• o domínio das imagens diretamente perceptíveis, que são captadas do 

mundo real; 

• o domínio das imagens como representações visuais, que correspondem 

a desenhos, pinturas, fotografias, infográficos, imagens cinematográficas, 

televisas e holográficas. (Op. Cit. p. 58 e 59) 

Alguns autores incluem mais dois domínios: 

• o domínio das imagens verbais construídas por meio de metáforas e descrições; 

• o domínio das imagens ópticas, tais como espelhos e projeções. 

 A origem para essa polissemia advém do termo grego eikon, que abarcava todos os tipos 

de imagem. Entretanto, o foco da pesquisa recai sobre as imagens como representações visuais. 

Assim são denominadas pelo fato de serem produzidas pelos indivíduos nas sociedades em que 

vivem. As representações visuais são criadas artificialmente e, tanto podem ser inscritas 

utilizando-se lápis, pincel, e tintas, quanto podem ser capturadas por recursos ópticos como 

lentes, espelhos, câmeras, telescópios e microscópios. Também podem ser fixas, em movimento 

ou animadas. 

 Vale ressaltar que as imagens têm caráter duplo, uma vez que representam objetos do 

mundo visível e estabelecem relações de semelhança com esses. Em vista disso, Santaella 

(2012) aponta a existência de três modalidades de imagem: 
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• as imagens em si mesmas que se apresentam como formas puras, abstratas ou 

coloridas. 

• as imagens figurativas, que se assemelham a algo existente ou supostamente existente 

como figuras imaginárias, mitológicas, religiosas, etc. 

• as imagens simbólicas, que representam significados que estão além do que podemos 

enxergar.  

 

Dentro do domínio da representação visual, o que diferirá uma imagem de outra é a 

finalidade. Concentrar-nos-emos na função que essa assume no contrato de comunicação 

publicitário: despertar o desejo do observador por adquirir determinado produto veiculado pela 

publicidade. Posto isso, observa-se que a imagem é feita para o sujeito destinatário, a fim de 

fazê-lo crer que há uma carência a ser suprida por meio da aquisição de determinado produto, 

incitando-o a consumir, sem perceber.  

A seguir, observaremos como a imagem é construída. 

 

6.2. A construção da imagem, seus efeitos, denotação e conotação 

 

De acordo com Charaudeau (2013), a imagem material é construída sobre a tríade: 

mundo, olhar do sujeito e aparelhagem ou artefato. No processo de produção da imagem, temos 

um sujeito que se encontra diante de um mundo físico. Para captá-lo, ele faz uso de artefatos, 

construindo, assim, um mundo representado com um novo enquadramento. 

No processo de recepção, há o sujeito que observa uma imagem como um mundo 

representado por um duplo papel de substituição e de apresentação. Desse modo, o sujeito que 

observa desempenha uma dupla atividade: sentir os efeitos provocados pela imagem e 

interpretá-los. 

No tópico anterior, vimos que a imagem estabelece relações de semelhança do que é 

visível, dando-nos a ilusão de uma relação direta com o mundo. No entanto, Charaudeau (2013) 

chama-nos a atenção para a relação de dessemelhança, a medida que o que vemos não é o 

mundo físico, mas um mundo redefinido, reenquadrado, onde apenas parte da realidade é 

mostrada. 

A manipulação do visível é uma prática bastante recorrente na mídia, com o fito de 

provocar determinado efeito no destinatário. Sob a perspectiva semiodiscursiva, são três os 

efeitos: os efeitos visados, que correspondem à intencionalidade do sujeito comunicante, ao 
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produzir um ato de comunicação verbal ou icônico; os efeitos produzidos no sujeito 

interpretante, ao ver uma imagem; e os efeitos possíveis, que resultam do encontro entre os 

efeitos visados e os efeitos produzidos.  

Essa distinção apoia-se na hipótese de as intenções do sujeito comunicante não serem 

percebidas pelo sujeito receptor. Este construiria sua própria interpretação, de modo a 

acrescentar sentidos àqueles do sujeito comunicante, logo produzindo a maior parte desse 

sentido. Assim, é formado um conjunto de efeitos possíveis, bastando mudar o receptor para 

que novos efeitos sejam somados. 

Essa hipótese pode ser estendida para o texto visual, no qual cada elemento (cores, 

linhas, texturas, ângulos) é portador de significado, tornando a imagem suscetível de várias 

interpretações.  

Segundo Barthes (1990), “toda imagem é polissêmica; implica uma cadeia flutuante 

de significados, dos quais o leitor escolhe alguns e despreza outros” (p.32). Devido à polissemia 

icônica, as imagens ancoram-se ao texto linguístico, que orientam o sujeito receptor para 

determinado sentido.  

Na publicidade, a imagem necessita do texto linguístico para fixar os sentidos 

privilegiados, de sorte a favorecer a compreensão e a eficácia da mensagem. Assim, o autor 

propõe a divisão do texto publicitário em dois planos: o código linguístico e o código icônico e 

a subdivisão do icônico em dois níveis: o denotativo e o conotativo. 

Da mesma forma que o linguístico guarda um sentido literal e outro simbólico, a 

imagem tanto pode ser denotativa (uma reprodução do objeto), quanto simbólica, altamente 

conotativa. 

As imagens junto ao texto podem assumir as funções de: 

• elemento de sustentação (paráfrases e redundâncias, reiterando o enunciado); 

• elemento de complementaridade (fornece informações que não se apresentam no texto 

como as qualidades do produto, por exemplo);  

• elemento de amplificação (a imagem transcende a informação). 

 

 Na publicidade da figura 10, observa-se um grupo de meninas uniformizadas, 

conversando na quadra da escola, enquanto uma delas encontra-se afastada. O plano denotativo 

apresenta um recorte dentre vários do ambiente escolar, onde, por vezes, ocorre o bullying, 

prática que envolve a exclusão e a discriminação. A aluna excluída, diferente das demais que 

se encontram de pé em posição de igualdade, encontra-se sentada no chão, em posição de 
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inferioridade. Abaixo da imagem da aluna afetada, segue o texto verbal, em letras bem pequenas 

e, no lado oposto, encontramos a marca Vodafone, patrocinadora da campanha. A compreensão 

do plano conotativo é assegurada pelos imaginários de cada leitor a respeito do bullying como: 

dificuldades de socialização, formação de grupinhos nas escolas, queda no rendimento, 

humilhações, etc.  

 

Figura 10: Campanha publicitária anti-bullying, patrocinada pela marca Vodafone. 

Fonte: <http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/2010/05/12/criatividade-site-elege-os-mais-eficazes-

anuncios-de-interesse-publico-do-mundo/> Acesso em 30/05/2018 

 

 

 Embora, o texto verbal tenha a função de ancorar o icônico, guiando o leitor para o 

sentido desejado, é a imagem de um emoji triste sobre o rosto da menina que vai complementar 

o sentido do texto em sua totalidade, de maneira que, em termos de efeitos, o leitor entenderá a 

intenção da instância produtora e chegará ao efeito desejado. 

 No próximo tópico, examinaremos como a teoria dos signos, desenvolvida por Charles 

Sanders Peirce, criou conceitos que nos permitem descrever, analisar e interpretar diferentes 

linguagens. 
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6.3 Teoria dos signos: Símbolo, Índice, Ícone 

 

 A semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens, ou seja, 

“o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção 

de significação e de sentido” (SANTAELLA, 1983, p. 13).  

 São três as fontes do surgimento da ciência semiótica: norte-americana, soviética e na 

Europa. Uma hipótese para esse nascimento, ocorrido de forma quase simultânea, reside na 

proliferação das linguagens e códigos e dos meios de comunicação a partir da Revolução 

Industrial. A consciência da linguagem em sentido amplo gerou a necessidade de uma ciência 

capaz de criar uma metodologia de investigação de fenômenos relacionados. 

 Para realização desse trabalho, adotaremos a fonte norte-americana desenvolvida por 

Charles Sanders Peirce. O filósofo, desde o século XIX, investiga a relação entre objetos e 

pensamento. A partir desse momento, utilizando seus conhecimentos e reflexões adquiridos 

durante sua formação como físico e matemático, Peirce formula a teoria da semiótica, o estudo 

dos signos. 

 Peirce (2005) entende que  

o signo, ou representâmen, é aquilo que sob certo aspecto ou modo, representa 

algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um 

signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim 

criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma 

coisa, seu objeto. (p. 46) 

 

 Essa definição mostra que um signo mantém relação solidária entre os três pólos: o 

representâmen (forma, a parte material do signo); objeto (aquilo que é representado) e 

interpretante (significado). 
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  Interpretante 

   

 

 

     

 Representâmen                                                                       Objeto 
 

Figura 11: Representação triádica do signo. 

Fonte: Adaptação nossa, baseada em JOLY (2012, p.36). 

 

 Peirce estabelece uma relação triádica entre objeto, signo e interpretante. Essa relação 

triádica é divisível em três tricotomias: a primeira toma a relação do signo consigo mesmo; a 

segunda toma a relação do signo para com seu objeto e a terceira toma a relação do signo com 

seu interpretante. As três triconomias dos signos proporcionam uma divisão dos signos em dez 

classes de signos e suas possíveis combinações. Porém, não abordaremos essas noções em 

detalhes, tendo em vista que esse não é o foco do nosso trabalho. 

 Categorias Correlatos/Triconomia 

 Signo 1° 

Em si mesmo 

(representâmen)  

Signo 2° 

Com seu 

objeto 

Signo 3° 

Com seu 

interpretante 

Primeiridade 1° quali-signo Ícone Rema 

Secundidade 2° sin-signo Índice Dicente 

Terceiridade 3° legi-signo Símbolo Argumento 

Quadro 4 : As relações triádicas. 

Fonte: Adaptação nossa, baseada em Santaella (1983, p.62) 

 

 Na primeira tricotomia, um signo pode ser denominado: qualissigno, sinsigno ou 

legissigno. Um qualissigno é uma qualidade que é um signo. Não pode atuar como um signo 

até que se corporifique. Um sinsigno (onde a sílaba sin significa singular, simples) é uma coisa 

ou evento existente e real que é um signo. Um legissigno é um signo que é uma lei, que é 
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estabelecida pelos homens. Todo legissigno é um signo convencional, porém a recíproca não é 

verdadeira. Quando aplicado, o legissigno passa a ser denominado réplica.  Peirce cita como 

exemplo a palavra “o” que aparece inúmeras vezes em um texto. Todas essas ocorrências seriam 

réplicas da mesma palavra, do mesmo legissigno. Toda réplica é um sinsigno. Desse modo, 

todo legissigno requer sinsignos. 

  Na segunda tricotomia, um signo pode ser denominado: ícone, índice ou símbolo. Um 

ícone é um signo que se refere ao objeto, estabelecendo com esse uma relação de semelhança. 

“Qualquer coisa, seja uma qualidade, um existente individual ou uma lei, é ícone de qualquer 

coisa, na medida em que for semelhante a essa coisa e utilizado como um seu signo” (PEIRCE, 

2005, p. 52).  

 Um índice é um signo que se refere ao objeto e é parte dele, portanto, possui uma 

qualidade em comum com esse objeto, e é com respeito a essas qualidades que ele se refere ao 

objeto. “O índice envolve uma espécie de ícone, um ícone de tipo especial; e não é mera 

semelhança com seu objeto, mas sim sua efetiva modificação pelo objeto” (Op. Cit, p.52).  

 O símbolo é um signo que se refere ao objeto por meio de associação de ideias gerais 

que o interpretam como se referindo àquele objeto. O símbolo é uma lei ou tipo geral 

(legissigno) e, como tal, atua por meio de uma réplica. 

 Na terceira tricotomia, um signo pode ser denominado: rema, dicissigno ou dicente 

(proposição ou quase proposição) ou argumento. Um rema é um signo, que para seu 

interpretante, representa esta ou aquela espécie de objeto possível. Todo rema propiciará uma 

informação, mas não é interpretado nesse sentido. Um dicente é um signo, que para seu 

interpretante, é um signo de existência real. Envolve como parte dele um rema para descrever 

o fato que é interpretado por ele indicado. Um argumento é um signo, que para seu interpretante, 

é signo de lei. O argumento representa seu objeto em caráter de signo. Sendo assim, “é um 

signo cujo objeto é uma lei ou tipo geral” (Op. Cit, p. 54). 

 Essa classificação dos signos em tricotomias constitue a base para a Semiótica 

peirceana. Porém, deter-nos-emos apenas na segunda divisão dos signos que diz respeito 

à relação existente entre signo e objeto (referente). Classificam-se três tipos de signo:  

 

• Ícone: relação fundamentada na semelhança; 

• Índice: relação baseada na experiência; 

• Símbolo: quando a relação é arbitrária ou convencional. 
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O ícone é um signo que representa seu objeto pela relação de similaridade. Refere-se a 

seu objeto, apresentando os caracteres que ele igualmente possui, ou seja, suas qualidades. O 

ícone não representa nada, senão formas e sentimentos (visuais, sonoros, táteis). Por isso, é 

sugestivo, substituindo qualquer coisa que a ele se assemelha. Assim, os ícones provocam as 

mentes dos sujeitos a produzir qualquer tipo de relação de comparação.  

Pensando em termos de categoria, o ícone é um signo por primeiridade, portanto, uma 

imagem de seu objeto, revelando a primeira impressão que temos dele. Cabe salientar que 

quando falamos de uma imagem material, como um desenho ou uma pintura sem legenda ou 

rótulo, temos um hipoícone. Este pode ser dividido em: imagem, diagrama e metáfora. A 

imagem retoma as qualidades do objeto, conforme observa-se em fotografias, pinturas e 

desenhos. O diagrama utiliza uma analogia racional, interior ao objeto, como um organograma 

ou um gráfico. A metáfora estabelece um paralelismo com alguma coisa, por meio da 

representação, por exemplo: Maria é um doce; Carlos é um saco de pancadas; João é um burro 

de carga. 

Segundo Peirce, “a única maneira de comunicar diretamente uma ideia é através de um 

ícone; e todo método de comunicação indireta de uma ideia deve depender, para ser 

estabelecido, do uso de um ícone” (Op.Cit., p. 64). O autor cita como exemplos: fotografias; o 

desenho de uma estátua, de uma composição pictórica, de uma construção arquitetônica ou de 

uma peça de decoração. No presente trabalho, observaremos que, atualmente, a publicidade 

vem utilizando além dos ícones habituais como imagens e sons, os emojis, que são ícones 

típicos das redes sociais. 

O índice é um signo que se refere ao objeto em virtude de por este ser afetado, assim, 

apresenta alguma qualidade em comum com o objeto. Desse modo, o índice envolve uma 

espécie de ícone, não por semelhança, mas por sua modificação pelo objeto. O índice é um 

signo que indica outro objeto, por contiguidade, sendo acionado pela memória da pessoa que a 

ele recorre. Refere-se a coisas individuais e não possui semelhança significante com seus 

objetos.  

Em termos de categoria, é uma secundidade, pois relaciona-se às ações ou experiências, 

que geram um elemento de reação ou segundo, caracterizando uma relação diádica. Se a 

secundidade constituir uma relação existencial, o índice é genuíno. Mas se a secundidade 

estabelecer uma referência, o índice é degenerado.  Um exemplo seria a fumaça indicando um 

incêndio, uma pegada de animal, uma batida de porta indicando que alguém chegou ou saiu, 

etc. 
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O símbolo é um signo cuja função é representar um objeto ou uma ideia abstrata, por 

meio de “uma associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja 

interpretado como se referindo àquele objeto. Assim, é, em si mesmo, uma lei ou tipo geral, ou 

seja, um legissigno. Como tal, atua através de uma réplica” (Op. cit., p.53). Todos os signos 

convencionais, determinados pelo senso comum, como livros, frases, palavras são símbolos.  

O símbolo é uma lei geral que se manifesta através de réplicas para denotar uma espécie 

de coisa, não algo particular. À medida que são difundidos, os símbolos crescem. Apresenta o 

índice como sua parte, ao manter uma conexão com o objeto, e o ícone como outra, ao formar 

a imagem mental desse objeto. Um exemplo seria a cor verde como símbolo da esperança, a 

balança como o símbolo da justiça, a aliança como símbolo do matrimônio. 

Na mensagem publicitária, com o desenvolvimento do audiovisual, a ilustração tornou-

se um importante recurso para veicular a ideia-base. Consequentemente, os signos são 

valorizados. Os textos, usualmente, combinam mais de um tipo de signo. Um carro esportivo 

pode ser um símbolo de poder e virilidade, a tosse seria um índice ao indicar que alguém está 

doente e um emoji sorrindo é o ícone da alegria. Até mesmo uma logomarca pode ser entendida 

como símbolo, ao representar a empresa; um índice, quando através da contiguidade, relaciona-

se com a empresa e, ao mesmo tempo, é um ícone por se tratar de uma imagem. No entanto, 

será o contexto que estabelecerá as relações de cada signo.  

Observaremos se seguir o papel da imagem na mensagem publicitária. 

 

6.4 Imagem na publicidade 

 

 No tópico anterior, observamos que as imagens produzem sentido. Na mensagem 

publicitária, as imagens são intencionais, uma vez que apresentam/representam certos atributos 

do produto. Por essa razão, seus significados devem ser transmitidos com clareza, sem perder 

de vista o jogo de sedução.  

 Os sujeitos envolvidos na mise en scène publicitária conhecem sua finalidade 

persuasiva, logo têm uma expectativa positiva em relação à visão do produto, ou da marca, 

especialmente quando apresenta solidez no mercado. Apesar disso, essa função persuasiva é 

estrategicamente encoberta graças à criatividade e à eficácia comunicativa, características da 

linguagem publicitária. 

 No capítulo O poder das ideias na sociedade, constatou-se que a publicidade nos afeta 

psiquicamente, à medida que instaura novos hábitos, comportamentos e paradigmas, visto que 
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se dirige às emoções, à afetividade e ao desejo. No entanto, além de moldar desejos, a 

publicidade “(...) responsabiliza-se por grande parte de nossas formações cognitivas ao 

determinar até certo ponto o perfil daquilo que pensamos e sentimos sobre as coisas, guiando 

consequentemente o modo como agimos e o que buscamos” (SANTAELLA, 2012, p.138). 

 Assim, a autora destaca que as estratégias utilizadas podem ser de três ordens:  

• a ordem da sugestão:  aciona a capacidade de sentir; 

• a ordem da sedução: captura o receptor nas malhas do desejo; 

• a ordem da persuasão: envolve a sugestão e a sedução. 

  Essas três ordens operam conjuntamente em trocas complementares, na qual, por vezes, 

uma se sobressai sobre as outras, porém em equilíbrio dinâmico e instável.  

 A ordem da sugestão é um campo aberto às possibilidades, logo os significados não 

estão encerrados. A relação texto verbal e imagem aciona o feixe de subsentidos, a partir do 

momento em que faz-se a leitura de seus recursos: cores, formas, efeitos de contraste, ecos, 

aliterações, rimas, jogo de palavras, correlações, e por vezes, oposição entre texto e imagem e 

as fricções de significados entre ambos. Assim, camadas de subsentidos ou efeitos de sentido 

são captados pelo receptor e interpretados no nível consciente.  

Cria-se uma aura de suposições, de sentidos implícitos, conjecturas 

imaginativas, alusões que geram no território do sentimento, um campo 

propício ao entrelaçamento com a sedução no terreno do sensório e com a 

persuasão no território do inteligível. (SANTAELLA, 2012, p.140) 

 

 A eficácia da sugestão vai ocorrer, portanto, em razão da multimodalidade característica 

do texto publicitário. 

 A ordem da sedução capta o receptor pelos sentidos, despertando o desejo de ter, 

motivando-o a comprar. Contudo, a sedução não age só. Nesse discurso, também observa-se o 

revezamento com a sugestão.  

 A ordem da persuasão, alimentado pela sugestão e pela sedução, vai atingir o 

pensamento do receptor. Mais do que informar sobre as qualidades do produto, o discurso 

publicitário, por meio de argumentos revestidos com sedução, busca convencer o receptor. 

 Essas estratégias vão direcionar a leitura que o receptor fará dos anúncios. Chiachiri 

(2010) apud SANTAELLA (2012) aponta para três pontos de vista para a leitura de peças 
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publicitárias impressas. O ponto de vista das: qualidades visuais, dos índices e das convenções 

culturais. 

 No ponto de vista das qualidades visuais, o foco da leitura recai sobre os aspectos 

qualitativos da mensagem: cores, linhas, volume, textura, luminosidade, composição, design, 

etc. Esses aspectos geram a primeira impressão. Essas características visíveis podem ser 

diretamente percebidas e sugerir qualidades abstratas como: pureza, elegância, sofisticação, 

severidade, robustez, força, leveza, etc. São responsáveis ainda pelas associações de ideias, que, 

porventura, são despertadas pela primeira impressão, causadas, normalmente, por comparações 

de semelhanças. Na semiótica, essas relações de semelhança são chamadas “relações icônicas”. 

 Uma vez que as qualidades não têm um limite definido, seus efeitos também não podem 

ser calculados. Por conseguinte, as associações por semelhança, que essas qualidades podem 

produzir, são previstas até certo ponto. 

 No ponto de vista dos índices, a mensagem é vista em tempo e espaço determinados. As 

qualidades que a compõem são vistas em função de sua manipulação e de seu uso. Por um lado, 

a mensagem é percebida de acordo com o contexto a que pertence. Por outro, é percebida de 

acordo com as funções que desempenha, as finalidades a que se presta. A adequação do aspecto 

qualitativo deve ser avaliada junto ao contexto e ao aspecto utilitário. 

 No ponto de vista das convenções culturais, aparecem os traços típicos da linguagem 

publicitária. A leitura, nesse caso, deve estar voltada aos padrões do design da mensagem e aos 

padrões de gostos atendidos por esses designs. É observado nesse ponto de vista o valor 

representativo da mensagem: valores, status cultural e como a mensagem contribui para a 

consolidação da marca do produto. Ressalta-se o tipo de consumidor para o qual se dirige a 

mensagem e que significados os valores dos produtos podem ter para esse receptor. 

 De acordo com a proposta de leitura pautada sob os pontos de vista, na peça publicitária 

da figura 12, do ponto de vista das qualidades visuais, observa-se um contraste entre as cores 

de fundo e das roupas das modelos com suas etnias e com o texto verbal. A relação icônica, 

porém, acontece entre cor de fundo-roupas e etnia-enunciado verbal.   

A expectativa do receptor é “quebrada” ao ver, por exemplo, a modelo negra afirmando 

ser branca. Entretanto, o leitor ao direcionar seu olhar para o produto, no caso o perfume Colors, 

ainda observa o contraste entre o rosa e o azul, cores que representam o feminino e o masculino, 

respectivamente. O nome do perfume é destacado com uma textura lisa e luminosa, própria da 

cor dourada, de modo a combinar com a tampa do produto e sugerindo sofisticação. 
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 Sob o ponto de vista do índice, o contexto da mensagem relaciona-se à questão racial, 

portanto sua função, além de chamar atenção para o produto, é evocar o imaginário 

sociodiscursivo do leitor ao indicar uma questão social. 

 

 

Figura 12: Peça publicitária do perfume Colors, da marca Benetton. 

Fonte: <https://50nuancesdedave.wordpress.com/tag/publicite-raciste/> Acesso em 01/06/2018. 
 

 

 Analisando sob o ponto de vista das convenções sociais, a mensagem compartilha 

valores que exaltam a igualdade racial. Esse posicionamento frequentemente é observado na 

maior parte das publicidades da marca Benetton, por meio do uso de cores e pessoas de 

diferentes etnias, representando um mundo multiétnico, onde as raças, representadas pelas 

cores, encontram-se em harmonia. Essa ideia de igualdade poderia ser facilmente vendida com 

o produto.  

 No entanto, há que se considerar que a modelo negra, diferente das demais, é a única 

que é apresentada de perfil. A modelo ruiva, embora não encare o receptor, tem todos os seus 

traços faciais visíveis, ao passo que a modelo negra, tem apenas parte dos seus traços revelada. 

Tal imagem, ao contrário do que a mensagem exalta, mascara o racismo, de modo a denunciar 

que este ainda deve ser superado.  



85 
 

 
 

 A partir da figura 12, constata-se que, para acessar as camadas de sentido de uma 

mensagem publicitária, há que se considerar os três pontos de vista descritos. A peça 

apresentada utiliza estratégias de sugestão – quando o verbal e o visual se complementam - 

alternadas com a sedução, portanto, mobilizando os sentidos, por meio da visão do dourado, 

luminoso e liso na tampa e no nome do produto, sugerindo sofisticação e elegância – e 

persuasão, quando atinge o pensamento do receptor por meio do argumento sedutor de que 

“Cores”(referindo-se tanto ao produto quanto à diversidade racial) o torna atraente e refinado. 

Além disso, são agregados valores simbólicos que remetem a uma suposta harmonia racial, 

apelando para a razão, quando leva o leitor a refletir a discriminação racial.   

 Veremos adiante como as cores podem significar na mídia e, principalmente, na 

publicidade. 

 

6.5 O significado da cor 

 

 Ao verificarmos o uso generalizado da imagem, faz-se essencial investigarmos o uso 

das cores e sua importância. As cores significam e podem estar associadas a diferentes 

sensações. A cor nada mais é do que um comprimento de onda do espectro eletromagnético, 

que chega a nossa retina e é interpretada pelo cérebro. A cor é, portanto, percebida em 

decorrência da sensação provocada por um estímulo físico, pois o objeto em si não tem cor. 

Dessa forma, torna-se uma dimensão de descrição de nossa sociedade. 

 De acordo com Farina (2006), 

a cor exerce uma ação tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de 

construir. A cor é vista: impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. 

E é construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e 

capacidade, portanto, de construir uma linguagem própria que comunique uma 

ideia. (p.13) 

 

 Nos textos visuais, as cores desempenham funções específicas, que compreendem tanto 

relações taxionômicas como: organizar, chamar a atenção, destacar, direcionar a leitura, quanto 

relações semânticas como ambientar, simbolizar, conotar ou denotar.  De acordo com 

Guimarães (2003), a cor é considerada como informação quando esta organiza e hierarquiza 

informações ou lhes atribui significado, atuando individualmente ou com outros elementos 

(formas, texturas, sons, movimentos e texto verbal).  
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 Normalmente, a publicidade evidencia apenas os aspectos positivos da sociedade, 

apresentando uma realidade bela e feliz. Por meio do discurso da “falta”, que cria no 

consumidor necessidades artificiais, a mensagem publicitária conta com a expressividade, o 

impacto e a fácil assimilação da cor para a transmissão da mensagem idealizada. A função do 

anúncio é, primeiramente, chamar a atenção do público. Nesse ponto, a cor é uma das 

estratégias visuais mais utilizadas.  

 A sua percepção e sua recordação, por conseguinte, envolvem sempre sentimentos de 

prazer ou dor, agrado ou desagrado, polarizando os sentidos. Embora a percebamos, ela não 

penetra nossa mente por conta própria, nem a impressão deixada, é suficiente para que seja 

lembrada. Assim, a cor, na publicidade, vai depender do grau de sensibilidade do indivíduo no 

momento que recebe a mensagem. Outra razão para a publicidade utilizar a cor é o fato de a 

mesma superar as barreiras idiomáticas, de modo a formar uma linguagem imediata.  

 Dito isso, pode-se afirmar que a “primeira leitura” que se faz de um anúncio é do texto 

não verbal. No padrão visual como um todo, as cores sobressaem-se às formas e ao enunciado 

verbal. “Quanto maior o potencial de informação das cores (força semântica e clareza na 

identificação dos matizes), maior será a antecipação da informação cromática em relação aos 

outros elementos figurativos e discursivos do padrão” (GUIMARÃES, 2003, p.37).  

 Vale ressaltar que a influência que a cor exerce sobre o indivíduo é condicionada por 

sua identidade social e cultural, portanto, está subordinada aos imaginários e aos estereótipos. 

Desse modo, a cor pode assumir diferentes significados de acordo com cada cultura. O luto, 

para nós ocidentais é representado pela cor preta, pois entendemos que o preto, sendo a ausência 

de luz, representa a morte. Já os orientais o simbolizam com a cor branca, pois entendem que o 

branco simboliza a luz, o incorpóreo, a cor dos espíritos.  

 Observaremos a seguir a importância das cores básicas e complementares para a 

publicidade e as noções de cores quentes e frias. 

  

6.5.1. Cores quentes e frias, básicas e complementares 

  

 O psicólogo e fisiologista Wilhelm Wundt (1832-1920) apud FARINA (2006) 

esquematizou as cores de modo a tornar possível estabelecer uma relação harmônica entre elas. 

Ele estabeleceu a divisão fundamental das cores em quentes e frias (fig.13). As cores quentes 

são psicologicamente dinâmicas e estimulantes como a luz do sol e o fogo. Sugerem vitalidade, 
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alegria, excitação e movimento; elas dão a impressão de estarem se aproximando do 

observador. 

 As cores frias são calmantes, tranquilizantes, suaves e estáticas, como o gelo e a 

distância. As sensações de calor e frio em relação a uma cor são relativas ao indivíduo que a 

enxerga. Ademais, o calor ou o frio de uma cor estão sujeitos às relações nas quais as cores se 

situam dentro de uma determinada composição. Normalmente, são denominadas cores quentes 

aquelas que derivam do vermelho-alaranjado e de cores frias as que derivam do azul-

esverdeado.  

   

 

 

Figura 13: Roda das cores quentes e frias. 

Fonte:< https://br.pinterest.com/pin/353743745705111223/?lp=true> Acesso em 05/06/2018. 

 

 

 Outro aspecto a ser destacado é a relação entre a cor e a faixa etária do observador. Uma 

pesquisa realizada pelo psicólogo Bamz (1980) apud FARINA (2006) alia o fator idade à 

preferência que o indivíduo manifesta por determinada cor, conforme observa-se no quadro 5. 

 

COR IDADE 

Vermelho 1 a 10 anos (idade da efervescência e da espontaneidade). 
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Laranja 10 a 20 anos (idade da imaginação, excitação, aventura). 

Amarelo 20 a 30 anos (idade da força, potência, arrogância). 

Verde 30 a 40 anos (idade da diminuição do fogo juvenil). 

Azul 40 a 50 anos (idade do pensamento e da inteligência). 

Lilás 50 a 60 anos (idade do juízo, misticismo e da lei). 

Roxo Acima dos 60 anos (idade do saber, da experiência e da benevolência). 

Quadro 5: Principais conclusões da pesquisa de Bamz. 

Fonte: Farina (2006, p. 89) 

 

 O fenômeno do cromatismo é de suma importância para a elaboração do texto 

publicitário. Na prática publicitária, as cores do espectro solar básico não são aplicadas. 

 Para estímulos reais, a publicidade considera o seguinte: 

 

 

Cores básicas Cores complementares 

Vermelho Laranja 

Amarelo Verde 

Azul Azul-violeta 

Quadro 6: Cores básicas e complementares. 

Fonte: Adaptação nossa. 

  

  Farina (2006) observa que as cores complementares (uma primária e uma secundária)5 

possuem uma função importante por sua oposição às cores básicas. Na justaposição das cores 

básicas com as complementares, temos: 

• as cores que se harmonizam por triangulação: vermelho; amarelo; azul. 

• as cores que se complementam por oposição: vermelho-verde; amarelo-violeta; azul-

laranja. 

 A combinação cromática pode ser uma estratégia que possibilita a potencialização dos 

efeitos de sentido. O uso de duas ou mais cores pode dar um significado mais amplo. A 

combinação pode acontecer por meio da integração de cores com relativa proximidade, como 

                                                             
5 As cores primárias são: amarelo, magenta e azul. E as secundárias são: vermelho, verde e azul-violeta. 
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rosa e vermelho, por exemplo, ou quando se deseja obter contrastes com cores altamente 

distintas. 

 

     

Figura 14: Peça publicitária do Banco do Brasil, 2018 

Fonte: <http://www.znit.com.br/blog/a-importancia-de-uma-boa-identidade-visual-e-corporativa/> 

Acesso em 05/06/2018. 

  

 Na figura 14, observa-se que, no contraste entre o amarelo e o azul, a cor amarela 

sobressai-se ao azul. O amarelo é quente e chama a atenção dos leitores na faixa etária dos 20 

aos 30 anos, pois remete à alegria, à espontaneidade, ao dinamismo, à ação, ao poder e à 

impulsividade. O azul é frio e está na preferência do público entre 40 e 60 anos de idade, por 

evocar confiança, serenidade, intelectualidade, infinito, verdade, entre outras sensações não 

aplicáveis ao universo bancário.  

 Esse contraste estabelece, portanto, um equilíbrio, de modo a atender uma extensa faixa 

etária de leitores, causando efeitos ou sensações variadas. Além disso, cabe ressaltar, o 

comportamento alocutivo do locutor nas enunciações “Você já é dono do banco do Brasil” e 

“Todo seu”. O pronome “seu” aparece destacado em azul contrastando com a faixa amarela, 

enfatizando a presença do interlocutor. 

 Na figura 15, a presença do vermelho “traz a referência à alimentação, assim como 

energia, além de possuir grande potência calórica” (FARINA, 2006, p. 99). Ao estabelecer 

contraste com o amarelo, reforça a informação/divulgação de um alimento que pode ser 

apreciado por crianças e jovens, considerando as preferências de cada faixa etária pelas 

referidas cores apontadas nos estudos de Bamz (quadro 5).  

 

http://www.znit.com.br/blog/a-importancia-de-uma-boa-identidade-visual-e-corporativa/
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Figura 15: Peça publicitária do Mc Donalds, 2016. 

Fonte: <https://geekpublicitario.com.br/11322/promocao-quarteirao-sundae-mcdonalds/> Acesso em 

05/06/2018 

 

 Diante dos estudos apontados, constata-se que a cor é uma ferramenta mercadológica 

de suma importância, pois, na força comunicativa da imagem, sua impressão prevalece. Assim, 

a cor é um poderoso fator na estratégia de sedução na mensagem publicitária.  

 No próximo tópico, analisaremos que a presença da multimodalidade nas diversas 

práticas sociais foi um fator preponderante para a criação da Gramática do Design Visual. 

 

6.6. Gramática do Design Visual 

 

 As múltiplas semioses sempre coexistiram em nossas práticas sociais. A mescla de 

palavras com gestos, sinais, sons e imagens configuram um evento multimodal. Entretanto, com 

a inserção da tecnologia digital e de novos meios de comunicação, verifica -se que a escrita não 

basta mais para revelar a totalidade dos usos da língua. 

 Como vivemos em uma sociedade cada vez mais visual, a representação por meio de 

imagem “revela as nossas relações com a sociedade e com que a sociedade representa.” 

(DIONÍSIO, 2005, p. 160)  

 Uma vez que a multimodalidade é um traço constitutivo do discurso oral e escrito, faz-

se necessário não só a prática de letramento da escrita verbal, como também o letramento da 

imagem, pois, de acordo com a semiótica social, para que a comunicação ocorra, faz-se 

necessário  

 

um conjunto de ações envolvendo todos os participantes do evento 

comunicativo, o que, portanto, vai depender de uma comunidade 

interpretativa que necessita, por sua vez, comungar conhecimentos semióticos 
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de modo a viabilizar uma compreensão mais abrangente da informação. 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 8).  
 
 

 Com o objetivo de desenvolver uma metodologia para a análise de textos multimodais, 

Kress; Van Leeuwen (1996) propõem a Gramática do Design Visual, partindo da orientação 

hallidayana (Halliday, 1978) de linguagem como semiótica social.  

 A Gramática do Design Visual mostra que existem outras formas de produção de 

significado além da linguagem verbal, isso inclui a arte como pintura, escultura, dança, música, 

entre outros, e outros modos de comportamento cultural, que não são classificados como arte, 

são eles o modo de vestir, as estruturas familiares, etc. (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001).  

 Sendo assim, a cultura é compreendida como um conjunto de sistemas semióticos e de 

sistemas de significados interconectados. É a partir disso que Kress e Van Leeuwen aplicam os 

estudos de Halliday, todavia no âmbito da linguagem visual. “Esses autores retomam o 

princípio metafuncional hallydayano no intuito de descrever o modo como a linguagem visual 

representa a experiência, estabelece relações com o observador e se organiza na composição 

imagética” (LYSARDO-DIAS et al., 2013, p.112). 

 As metafunções de Halliday dizem respeito aos componentes fundamentais no 

significado da língua que são funcionais, ou seja, estão relacionados aos usos da língua. De 

acordo com o autor, todas as línguas são organizadas em torno de dois significados principais: 

o ideacional e o interpessoal. Kress; Van Leeuwen reanalisam as metafunções sob os pontos de 

vista representacional, interacional e composicional. 

 A metafunção representacional equivale ao componente ideacional de Halliday. Ela 

aborda os meios pelos quais uma linguagem visual pode representar nossas experiências. Essa 

representação pode ser feita por meio de estruturas narrativas ou de  estruturas conceituais. A 

primeira descreve os participantes em uma ação, em um processo de transformação, enquanto 

a segunda é estática e descreve os participantes como eles são. As estruturas conceituais podem 

ser classificatórias, analíticas ou simbólicas. Como a visada do contrato comunicativo 

publicitário é de persuasão, a estrutura conceitual mostra-se mais eficiente, pois atingirá 

diretamente os imaginários sociodiscursivos dos indivíduos. 

 A metafunção interacional equivale ao componente interpessoal. Ela aborda as relações 

entre os representantes que participam da imagem – produtor e observador. Essa interação pode 

ser analisada partindo dos atos de imagem, que são referentes à direção do olhar, que pode ser 

de demanda (quando o olhar do participante representado é direcionado para o observador) ou 

de oferta (quando o olhar do participante é direcionado a algum lugar não identificado). A 
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distância social também é outro meio de analisar a interação do participante representado. Essa 

distância pode ser íntima (quando o participante é apresentado acima dos ombros), social (o 

participante é representado a partir dos joelhos) ou impessoal (todo o corpo do participante é 

representado).  

 Outro aspecto a ser considerado diz respeito às atitudes presentes nas imagens, que 

podem ser objetivas ou subjetivas. De acordo com Kress; Van Leeuwen: “produzir uma imagem 

envolve não apenas uma escolha entre demanda e oferta e a seleção de um certo tamanho de 

enquadre, mas envolve ao mesmo tempo a seleção de um ângulo, um ponto de vista.” (Op.cit, 

1996, p. 129)6 (tradução nossa). 

 Essas atitudes podem ser subjetivas - marcando superioridade, inferioridade, igualdade, 

envolvimento ou separação entre espectador e participantes representados - ou objetivas, 

referentes às representações mais científicas. 

 Por fim, a metafunção composicional, inspirada na ideia do componente textual de 

Halliday, analisa as imagens a partir da organização da mensagem. Os três princípios dessa 

metafunção são: o valor da informação, a saliência e o enquadramento. No texto multimodal, o 

valor da informação é definido pela posição em que as informações aparecem: lado esquerdo, 

lado direito, parte de cima ou de baixo. “O posicionamento dos elementos (dos participantes e 

dos sintagmas que os conectam uns aos outros ao observador) os dota com informações de 

valores específicos relativos a cada um.” (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, p. 176)7 (tradução 

nossa). 

 No princípio da saliência, os elementos devem atrair a atenção do observador em 

diferentes níveis como o posicionamento em primeiro plano ou plano de fundo, tamanho 

relativo, contraste no valor do tom (cores) e nitidez. 

 O enquadramento, por sua vez, envolve a presença ou a ausência de dispositivos de 

enquadramento, desconecta ou conecta elementos da imagem, significando que eles pertencem 

ou não juntos, em algum sentido.  

 Dividindo a imagem com um corte transversal, o lado esquerdo é destinado à informação 

supostamente conhecida pelo espectador, ao passo que ao lado direito encontra-se a informação 

                                                             
6 Producing an image involves not only the choice between ‘offer’ and ‘demand’ and the selection of a certain size 

of frame, but also, and at the same time, the selection of an angle, a ‘point of view’ (KRESS; VAN LEEUWEN, 

1996, p. 129). 
7 The placement of the elements (of the participants and of the syntagms that connect them to each other and to 

the viewer) endows them with specific information values relative to each other (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 

p. 176). 
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nova. Cortando a imagem de forma longitudinal, na parte superior, encontra-se o que seria 

“ideal”, almejado, enquanto, na parte inferior, temos o real, a informação referente à realidade. 

 

 

Figura 16: Peça publicitária do banco Itaú, 2015. 
Fonte: <https://geekpublicitario.com.br/7394/itau-lanca-comerciais-feitos-apenas-com-emojis/> 

Acesso em 30/05/2018.  

 

  

 Aplicando os princípios da Gramática do Design Visual na figura 16, observa-se a 

ausência de participantes na imagem, apenas o produto é exposto. Do ponto de vista 

representacional, a imagem é estática, portanto, representada por uma estrutura conceitual 

simbólica. Os elementos visuais, no caso os emojis, representam a era digital.  

 Utilizando a metafunção interacional, constata-se que a marca, ocupando a posição 

central, de certa forma, direciona-se ao olhar do observador, sendo um olhar de demanda. A 

atitude presente na imagem é subjetiva, marcando um envolvimento entre marca e espectador. 

Tal atitude também pode ser vista no texto verbal, com o uso do pronome “seu”, demarcando 

um comportamento alocutivo no enunciado.  

 Considerando a metafunção composicional, ao dividirmos a imagem, 

longitudinalmente, observamos, na parte inferior, onde se encontra a informação real, o texto 

verbal. A parte de baixo, de acordo com Kress; Van Leeuwen (1996), destina-se à informação 

referente à realidade, ou seja, o fato de o banco Itaú estar integrado às novas tecnologias tem 

valor real.  

 Além disso, os aspectos da saliência e do enquadramento revelam a marca em primeiro 

plano, ocupando o lugar central do enquadre, enquanto os emojis são vistos com pouca nitidez, 
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posicionados tanto em primeiro como em segundo plano, espalhados, contrastando com o fundo 

laranja, assim como a marca em azul. Os emojis orbitando ao redor da marca simulariam os 

planetas orbitando ao redor do Sol. O banco Itaú estaria ocupando um lugar de relevância no 

universo digital. 

 Por meio da análise baseada nas metafunções descritas na Gramática do Design Visual, 

observamos que a imagem informa tanto quanto o verbal. Uma vez que a publicidade é um 

gênero multimodal por excelência, faz uso de estratégias de persuasão que permeiam tanto 

elementos verbais quanto não-verbais.  

 Assim, constata-se que as imagens, no caso os emojis, não estão em vão em 

determinados espaços e que também não são produzidas como elementos aleatórios. Eles são 

códigos visuais que produzem sentido na mensagem publicitária.  

 No próximo capítulo, entenderemos o que é publicidade, sua evolução no Brasil, a 

distinção entre publicidade e propaganda, bem como outras questões relacionadas ao discurso 

publicitário. 
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7. PUBLICIDADE 

 

 

Muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes pelo tipo certo de 

publicidade. 

Mark Twan 

 

A publicidade inaugurou-se como gênero, a partir do momento em que a troca de bens 

e serviços começou a ter um alcance maior do que os limites de uma rua, de um povoado ou de 

uma província.   

 Pode-se dizer que naquele momento a intenção de quem anunciava seu serviço ou 

produto era a de obter dinheiro. Desde o princípio dos tempos, a sociedade é regida pela troca, 

pelo dar e receber. 

 Atualmente, as corporações aparecem sob o manto de uma entidade benfeitora, cuja 

missão é solucionar o problema da humanidade. Para tal, campanhas massivas do último 

notebook mais rápido; do último carro mais veloz e potente; e do creme rejuvenescedor capaz 

de apagar, com muito mais eficiência, as marcas do tempo, interpelam-nos cada vez que 

ligamos a TV, o rádio ou deparamo-nos com um outdoor.  

O que há por trás de mensagens publicitárias entremeadas de imagens, cores em 

technicolor e jingles que adquirem poder de mantras sem que atentemos para isso? As 

companhias estariam, de fato, imbuídas de um espírito social e ético conforme nos “fazem 

crer”? Seria a sedução apenas uma estratégia sem grandes consequências? Afinal, as empresas 

descrevem em seu site valores e princípios alinhados com os de seus consumidores. Mas quem 

são os consumidores nessa encenação? São pessoas que de fato precisam preencher sua falta 

existencial bebendo Coca-Cola? A promessa de uma sociedade mais evoluída residiria na 

aquisição de um carro da Ford?  

Não se pode negar que a publicidade renova-se constantemente e é justamente isso que 

a torna atraente e, em certa medida, democrática ao pensar que ela é utilizada para se dirigir a 

qualquer tipo de público. O contrato publicitário joga com o fracasso e com o sucesso por se 

direcionar a um grande número de pessoas, portanto, distintas identidades. No entanto, o que 

se mantém intacto nesse jogo é a intenção do locutor. 
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7.1. A evolução do texto publicitário no Brasil 

 

 O primeiro anúncio de que se tem notícia no Brasil, segundo Ramos (1985),   surgiu em 

1808, com o aparecimento da Gazeta do Rio de Janeiro. Eram textos curtos, informativos, sem 

ilustrações, os chamados classificados. Gradativamente, ganharam espaço com divulgação de 

outras ofertas  − serviços profissionais, livrarias, cafés, artigos femininos, hotéis remédios, entre 

outros  −, à medida que novos jornais apareciam pelo país, como o Diário de Pernambuco e o 

Jornal do Commercio, transpondo à escrita as vozes e os pregões dos vendedores ambulantes 

daquele tempo.   

 

 

Figura 17: Jornal Correio Paulistano, 1879. 
Fonte:< http://desacato.info/os-repugnantes-anuncios-de-escravos-em-jornais-do-seculo-19/ >Acesso 

em: 13/10/2018. 

 

 Os primeiros anúncios com ilustrações, desenhos e litogravuras apareceram nos jornais 

Mequetefre e O mosquito, em 1875. A partir disso, a o texto verbal passa a ter novos e 

importantes aliados visuais, abrindo caminho para maior exploração de imagens. 

 

http://desacato.info/os-repugnantes-anuncios-de-escravos-em-jornais-do-seculo-19/
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Figura 18: Peça publicitária da cerveja Holstia Bier. 

Fonte: < http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/2012/11/publicidades-antigas-do-brasil.html> 

Acesso em: 13/10/2018. 

 

 Na segunda metade do século XIX, notava-se uma consciência de critérios na 

elaboração das mensagens, conforme constata-se no anúncio das Casas Muniz, intitulado 

“Máximas do bom annunciante”. 

 

“Máximas do bom annunciante. A verdadeira reclame é aquella que é mais proveitosa para o público 

que para o próprio annunciante. O valor de uma reclame está na razão directa da autenticidade das suas 

promessas. Uma boa casa não promette em seus annuncios mais do que pode dar; mas dá tudo quanto 

promete. O bom anunciante não pede que o publico acredite nas suas palavras. Pede que o publico lhes 

verifique a veracidade, visitando a sua casa. A leitura de um bom annuncio é uma sugestão. A vista do 

artigo annunciado é um argumento. 

 

Fonte: Graf (2005, p.35) 

 

  

 Se por um lado havia a preocupação com a veracidade dos anúncios, por outro podemos 

constatar certos vícios e artimanhas já nessa fase embrionária da publicidade. 
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Figura 19: Peça publicitária do xarope de Honório de Prado. 
Fonte: < https://www.propagandashistoricas.com.br/2015/03/xarope-jatay-de-alcatrao-1895.html> 

Acesso em: 14/10/2018. 

 

 Desse modo, os pequenos classificados continuam brotando enquanto grandes anúncios 

com ilustrações surgem marcando uma nova fase da propaganda brasileira com a virada do 

século. 

 A partir de 1900, com a importação de máquinas e o advento de novas técnicas de 

impressão, são publicadas as primeiras revistas ilustradas: A Revista da Semana, O Malho e, 

em seguida, Fon-Fon. Nesse cenário, poetas e artistas emergem, destacando-se José Lyra, 

chamado o ‘Homem-reclame’, um dos responsáveis por impulsionar o negócio publicitário. Os 

escritores, os primeiros free-lancers da publicidade brasileira são chamados para redigir 

anúncios por encomenda. Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, Emílio de Meneses, Basílio Viana, 

entre outros poetas, propuseram-se a escrever pequenas rimas, a fim de facilitar a memorização 

por parte do público, na maioria semi-alfabetizado ou analfabeto. A mensagem publicitária do 

Café Fama atribuída a Casimiro de Abreu é composta por pequenos versos e faz crítica à 

propaganda enganosa: 
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Ah! Venham fregueses! 

E venham depressa! 

Que aqui não se prega 

Nem logro, bem peça. 

 

 

 Abaixo, verificamos na poesia de Bilac o apelo à autoridade, um dos elementos de 

persuasão mencionados anteriormente, a fim de divulgar o fósforo Brilhante: 

 

Aviso a quem é fumante 

Tanto o Príncipe de Gales 

Como o Dr. Campos Sales 

Usam fósforo Brilhante. 

 

 O famoso slogan “Se é Bayer, é bom”, foi criado por Bastos Tigre, inaugurando uma 

tendência que iria se confirmar ao longo do século XX: a presença de escritores na elaboração 

da mensagem publicitária. 

 Além das glosas rimadas em tom de humor, as figuras de linguagem se fazem um 

recurso para persuadir o público. Encontram-se títulos em que se destaca a ênfase (“A máquina 

de escrever Olivier, novo modelo n. 5, que tem tudo para ser um colossal sucesso”), a repetição 

e o acoplamento na mensagem dos Adubos Polysu (“Não mais esterco! Não mais estrume!”), a 

anáfora no anúncio do fortificante Vanadiol (Dá vida, dá vigor, dá sangue forte.”), a 

antonomásia (“Caxambu, a soberana das águas de mesa.”).  

 Surge, em 1914, a primeira agência de propaganda brasileira em São Paulo, iniciando 

uma nova era no setor, que se estenderia até a década de 30. A atividade de criar, produzir e 

distribuir anúncios para jornais e revistas passa a ter uma organização mais sólida. Apesar da 

Primeira Guerra Mundial, o mercado publicitário prosperava. Ao fim do conflito, já existiam 

cinco agências em São Paulo.  

Os primeiros publicitários aparecem, entre eles, Júlio Cosi. Junto aos anúncios de 

remédios, são criados os de cremes, tinturas, vestidos, perfumes, cigarros e bebidas, indústrias 

em expansão. A Bayer investe abrindo espaço para campanhas com várias peças ilustradas em 

cores. Chegam ao país também os produtos estrangeiros das marcas Nestlé, Colgate, Parker e 

GM seguindo padrões internacionais de divulgação que desempenharam papel importante na 

consolidação da propaganda brasileira. O uso de fotografias nos anúncios faz-se mais frequente 

em revistas. 

 No mesmo período que a revista O cruzeiro é publicada marcando a imprensa do país 

com suas inovações, Monteiro Lobato faz uma importante contribuição para a propaganda 

brasileira. Para custear a publicação de seu livro O Sacy Pererê, o escritor “empresta” o 
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personagem principal, o Sacy para divulgar diferentes produtos, configurando, assim, o 

primeiro merchandising da nossa publicidade. 

 

    

Figura 20: O Sacy Pererê – Monteiro Lobato, 1918. 
Fonte: <https://medium.com/@cssoaresonline/como-autopublicar-sacis-74b20d05cf39> Acesso em: 

14/10/2018. 

              

  

Figura 21: O Sacy Pererê – Monteiro Lobato, 1918. 

Fonte: <https://medium.com/@cssoaresonline/como-autopublicar-sacis-74b20d05cf39> Acesso em: 

14/10/2018. 
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 Após a crise de 29, a revolução de 30 e de 32, a indústria nacional e seu consequente 

crescimento econômico alavancam o mercado publicitário. Grandes lojas de departamentos, 

além das indústrias têxtil, farmacêutica, automobilística passam a anunciar. As publicidades, 

até então restritas aos jornais das capitais, passam a ser veiculadas em jornais do interior; painéis 

de estrada são criados; propagandas em slides são exibidas nas salas de cinema; surgem as 

análises de mercado precedendo as campanhas publicitárias; modelos são recrutadas para fotos 

de anúncio; o rádio torna-se um importante suporte quando então aparecem os spots e os jingles8 

e revistas especializadas em publicidade e profissionais da área certificavam a maturidade do 

setor, que se desenvolvia exponencialmente. 

 Durante o período que compreendeu a Segunda Guerra Mundial, as agências, como 

ocorre nos tempos atuais, inspiraram-se no contexto social para produzir publicidades, 

utilizando palavras que remetessem ao universo bélico. Nessa mesma época, alguns textos 

publicitários eram concluídos com o apelo ao consumo, padrão da publicidade contemporânea. 

 

   

Figura 22: Peça publicitária de Melhoral.  
Fonte: < https://tokdehistoria.com.br/2012/08/05/propaganda-no-tempo-da-ii-guerra/> Acesso em: 

14/10/2018.           

 

                                                             
8 Spot é um fonograma utilizado como peça publicitária em rádio, feita por uma locução simples ou mista, com ou 

sem efeitos sonoros e música de fundo. Jingle é mensagem publicitária musicada de curta duração para ser 

lembrada e cantarolada com facilidade. 
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Figura 23: Peça publicitária do óleo Veedol. 

Fonte: < https://tokdehistoria.com.br/tag/veedol-motor-oil/> Acesso em: 14/10/2018. 

  

 Na figura 23, ao final do texto, nota-se o “convite” à ação: “Dê-lhe a proteção do Óleo 

de Motor Veedol.” 

  

 Já na década de 50, com o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, a 

publicidade assumirá um espaço ainda maior na vida dos consumidores ao ganhar um poderoso 

suporte: a televisão. No intervalo dos primeiros programas e da projeção de filmes importados, 

surgem os comerciais ao vivo, que eram textos lidos no ar por apresentadores ou garotas-

propaganda que demonstravam o produto.  

 Em constante expansão, o mercado publicitário aprimorava-se na mesma proporção. 

Surge a primeira Escola de Propaganda do Brasil, na cidade de São Paulo. O faturamento das 

agências cresceu; o rádio e a televisão melhoraram; novas revistas como a Manchete 

apareceram, enquanto tradicionais O Malho, Carioca e Fon-Fon foram extintas. 

 Os layouts dos anúncios se modernizaram por meio de novos approaches9, apesar de os 

títulos continuarem trazendo figuras de linguagem. Em relação aos textos, persistem a 

adjetivação e os argumentos emotivos. Nessa fase, o título, o texto central e o slogan abaixo da 

marca são organizados de forma coerente, compondo as principais instâncias da mensagem 

verbal encontrada hoje nas peças publicitárias de impressa. 

                                                             
9 Abordagem, em inglês. Termo utilizado para definir a linha de comunicação adotada ou o gancho criativo da 

peça de propaganda. 
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 Cada vez mais influenciado pelas agências de publicidade norte-americanas instaladas 

no Brasil, nos anos 60, o meio publicitário sofreu significativas transformações: concepção e 

produção das campanhas subordinadas pelas exigências da TV; maior participação das agências 

nacionais no bolo publicitário; fundação da Associação Brasileira de Anunciantes, que 

passaram a incrementar as áreas de pesquisa e controle de mídia; mudança no sistema de 

remuneração das agências; lançamento de uma rede nacional de telecomunicações por meio da 

Embratel; crescimento do jornalismo especializado e a criação de escolas de comunicação onde 

se incluía o ensino de propaganda.  

No entanto, a mudança mais notável é a ênfase dada à criatividade. A tendência nesse 

momento era aglutinar texto e layout em uma só unidade criativa, não como antes, apenas 

justapostos. Essa fusão entre redação e arte publicitárias vai sobrepor-se ao então sistema de 

argumentação racional, eliminando os boxes, splashs10 e rodapés que chamavam a atenção para 

as peculiaridades dos produtos e poluíam os anúncios do período anterior. O emprego de fotos 

suprime as ilustrações. Além das mudanças visuais, a linguagem publicitária atinge seus status 

de arma persuasiva. A função conativa, presente em alguns textos do período anterior, passa a 

ser obrigatória e adotada como padrão usual junto à estrutura aristotélica.  

 Na fase mais dura da ditadura, a publicidade nacional usufruía de toda liberdade para 

criar. O Ford Galaxie alardeava ter um porta-malas tão grande que caberia nele até uma agente 

secreta amarrada e amordaçada (Figura 24). 

 

                                                             
10 Forma gráfica de destaque para vantagem ou característica de produtos / serviços. 
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Figura 24: Peça publicitária do automóvel Ford Galaxie. 

Fonte: < https://cmtrigueiro.blogspot.com/2016/04/propagandas-antigas.html> Acesso em: 

14/10/2018. 

 

 A peça da figura 25 comprova a integração entre o texto verbal e não verbal, 

caracterizando o chamado texto multimodal, que se tornaria a marca do discurso publicitário 

contemporâneo: 
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Figura 25: Peça publicitária do cigarro Capri. 
Fonte: < http://emaisrondonia.com.br/794-propaganda-tambem-pode-ser-arte-e-arte-e-cultura/> 

Acesso em: 14/10/2018.  

  

 Essa abordagem é mantida até o fim dos 80, reunindo duas décadas nesse período que 

assinala a abertura política do país – passagem da ditadura para democracia com eleições diretas 

– e a consolidação da televisão como principal veículo de comunicação de massa. Agências 

nacionais abrem concorrência com as estrangeiras que controlavam o mercado nos anos 60. Ao 

longo desses vinte anos, A Rede Globo estabelece sua liderança, investindo em uma 

programação inovadora e em telenovelas que são exportadas, e conferindo à emissora status de 

uma das maiores redes de TV do mundo. Emissoras de rádios FM surgem e se expandem, os 

jornais entram na era das grandes imagens e dos cadernos organizados por assunto e revistas 

segmentadas se multiplicam de modo a abrir novas opções de veiculação. Além disso, é criado 

o CONAR – Código Nacional de Auto Regulação Publicitária. 

  Nesse momento, presencia-se a publicidade com a estrutura aristotélica (ver p.117) e 

coloquialismo leve e descontraído para a massa, ao lado de anúncios que trazem apenas título 

com texto multimodal. Tal fato deve-se ao aprimoramento do outdoor, adotando como padrão 

o cartaz de 32 folhas. 

 

 

Figura 26: Peça publicitária da cueca Zorba. 
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Fonte: < https://www.propagandashistoricas.com.br/2016/01/cuecas-zorba-garantia-1973.html> 

Acesso em: 14/10/2018. 

 

 A publicidade brasileira, que já conquistava prêmios em festivais internacionais, passa 

a ser ainda mais respeitada, graças a sua maturidade criativa. Agências comandadas por 

criativos como Washington Olivetto, nome de destaque no meio publicitário, se proliferam. 

 Faz-se relevante mencionar que, na década de 80, a indústria de brinquedos como a 

Estrela desponta e torna-se um forte anunciante. Ademais, a publicidade beneficia-se do 

universo infantil ao conquistar novos consumidores e ao convocar as próprias crianças como 

garotos-propaganda, visto que o apelo gerado é mais eficaz. Seguem alguns exemplos de 

publicidades destinadas ao público infantil: 

 

 

      

Figura 27: Peça publicitária do Aquaplay. 
Fonte: < https://www.propagandashistoricas.com.br/2013/03/aquaplay-estrela-anos-80.html>  Acesso 

em: 14/10/2018.                       
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Figura 28:Peça publicitária de Murphy. 

Fonte: < https://viajantedotemporeall.blogspot.com/2018/03/macaco-murphy-da-estrela.html> Acesso 

em: 14/10/2018. 

 

      

Figura 29: Peça publicitária do Pintinho Piu-piu. 

Fonte: < https://br.pinterest.com/pin/72057662763004841/?lp=true> Acesso em: 14/10/2018.                   
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 Figura 30: Peça publicitária do chiclete Ploc. 
Fonte: < https://br.pinterest.com/pin/291889619584887690/?lp=true> Acesso em: 14/10/2018. 

 

 Os anos 90 trazem muitas novidades no que tange à comunicação de massa, entretanto, 

as mais impactantes são o surgimento da TV a cabo, um novo espaço para a veiculação de 

comerciais e patrocínios, e a Internet, que abre um universo extraordinário para a publicidade 

que vem sendo explorado desde então. 

 Nessa fase, aparecem as publicidades cuja mensagem verbal é construída por rede 

semântica; as organizadas no modo narrativo ao contar uma história e também as interativas. 
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Figura 31: Peça publicitária do xampu e condicionar Seda Ceramidas. 
Fonte: < https://muzeez.com.br/historias/shampoo-e-condicionador-seda-

ceramidas/e7mwQ3X59PJ8KYaPu> Acesso em: 14/10/2018. 

 

  

 Conforme ilustra a figura 31, anúncios brasileiros contemporâneos trazem palavras do 

universo semântico do produto, fazendo um ponto associativo “seus cabelos perderam a força” 

e “você acaba de achar a solução”. 
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Figura 32: peça publicitária do banco Bradesco. 

Fonte: Revista Veja, 1993. 

 

“Ela tem uns 90. Ele tem 34. Esse casamento vai render. Ela tem dinheiro para aplicar por uns 90 dias. 

Ele tem dinheiro para aplicar por 34 dias. A melhor aplicação para esse casal, que quer segurança, 

rentalibilidade e liquidez, é o CDB BRADESCO. Nas aplicações por um mínimo de 30 dias, você fica 

sabendo na hora qual será o valor bruto do resgate. Isso se chama rendimento prefixado. E naquelas de 

rendimento pós-fixado, o prazo será no mínimo de 90 dias. Aplicar é simples: pessoalmente ou por 

telefone. O resgate é feito na data do vencimento do título, com crédito automático em conta corrente. 

O que importa é facilitar a sua vida. Afinal, um bom relacionamento é aquele que você pode investir 

tudo. No CDB BRADESCO, essa relação de confiança tem futuro.” 

 

 Na figura 32, apresenta-se um anúncio narrativo no qual o serviço passa a ser um 

elemento inserido na história de forma sutil, mascarando a função conativa que, normalmente, 

é explícita nesse gênero textual. 

  As publicidades interativas são criadas com a finalidade de levar o leitor a interagir com 

o suporte. Dessa forma, além de ler, é obrigado a ter algum tipo de ação para compreender a 

mensagem que não está totalmente ao seu dispor. O discurso é propositalmente incompleto, 

mas uma vez interpretado, encontrará o discurso persuasivo. 

Encaixam-se nessa classificação anúncios com aroma; em 3D; ‘raspadinhas ‘ou apenas com 

títulos que quebram a leitura passiva, levando o leitor a ser ativo na decodificação da 

informação. Assim, a interatividade é um dos recursos que vêm se expandindo e, atualmente, é 

bastante usado. A figura 33, a seguir, é um exemplo de anúncio interativo em 3D. 
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Figura 33: Peça publicitária do automóvel Mitsubishi Pajero Full 3D. 
Fonte: < https://fantasticomundopublicitario.wordpress.com/category/publicidade-interativa/page/3/> 

Acesso em: 14/10/2018. 

 

 A partir do ano de 2013, a publicidade tem utilizado como novo elemento de persuasão, 

os emojis, signos que podem ser entendidos ora como ícones, ao estabelecerem uma relação de 
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semelhança com o objeto a ser representado, ora como símbolos, ao representarem sentimentos 

e emoções. Devido ao seu caráter universal, eles são um meio eficaz de alcançar a massa.  

 

 

Figura 34: Campanha do shopping Rio Sul, 2016. 
Fonte: < Fonte: http://voxnews.com.br/campanha-do-rio-sul-utiliza-emojis/> Acesso em: 14/10/2018. 

  

 Após esse panorama histórico da publicidade no Brasil, constataremos, por meio da 

definição dos termos “propaganda” e “publicidade”, que apesar de serem usados como 

sinônimos no Brasil, estes têm significados distintos, uma vez que, originalmente, possuíam 

distintas finalidades.   

 

7.2. Os termos propaganda e publicidade 

 

No Brasil, o termo “propaganda” é utilizado tanto para expressar a propagação de ideias 

como a venda de produtos e serviços. Entretanto, cabe conceituar “publicidade” e 

“propaganda”, visto que a diferenciação entre ambos implica a utilização de diferentes recursos 

expressivos e argumentativos. 

 A origem da palavra publicidade provém do latim “publicus”, que designava o ato de 

divulgar, de tornar público. 

 Durante determinado período, o termo foi usado no domínio jurídico para referir-se à 

leitura e à publicação de leis, éditos, ordenações e julgamentos. 
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 No século XIX, o sentido jurídico cai em desuso, o sentido comercial emerge e, hoje, 

publicidade “passa a ser definida como qualquer forma de divulgação de produtos e serviços, 

por meio de anúncios pagos e veiculados por um anunciante identificado, com fins comerciais” 

(GONZALES, 2003, p.25). 

 Os primeiros anúncios publicados no Brasil eram relacionados à venda de imóveis, de 

escravos, aos leilões, a escravos foragidos e à solicitação de braçais para trabalhos em casa. 

Eram anúncios que não possuíam nenhum caráter argumentativo, nem persuasivo, sendo 

melhor denominados de “reclames” ― anúncios produzidos por desenhistas e poetas da época. 

 A partir da Revolução Industrial e do começo do século XX, a publicidade deixou de 

ser apenas informativa para ser persuasiva. Nesse momento, eram os intelectuais que produziam 

os anúncios, prestando também serviços para agências que incluíam ilustrações, jingles, 

enunciados linguísticos de anúncios de rádio, TV, cinema e cartazes. 

 Atualmente, profissionais especializados na área, que se dedicam ou se vinculam a 

agências, são responsáveis pela confecção das publicidades.  

 De acordo com Pinho (1990), além de promover produtos e serviços, a publicidade 

possui outras atribuições, dentre elas destacam-se: 

• lançar novo produto ao público; 

• cultivar a preferência pela marca; 

• convencer os intermediários a aderirem ao produto (estratégia de impulso). O objetivo 

dessa estratégia é incentivar as pessoas encarregadas de vender o produto para que o 

façam da melhor maneira possível; 

• recordar aos clientes que eles devem comprar o produto (estratégia de retenção). Tal 

estratégia envolve um conjunto de procedimentos que empresas adotam, a fim de 

garantir a manutenção de seus clientes, conquistando, por conseguinte, sua lealdade. 

Um exemplo seria o envio de comunicações personalizadas, automatizadas, 

relacionadas com os seus comportamentos específicos e o histórico de compras; 

• combater e neutralizar a propaganda dos concorrentes; 

• cumprir toda função de vendas (no caso, por exemplo, marketing através do reembolso 

postal); 

• familiarizar os compradores reais e os potenciais com novos usos para o produto 

(estender o ciclo de vida do produto). 
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Conforme seu propósito,  Pinho (1990) afirma que a publicidade pode ser classificada 

nos seguintes tipos: 

 

a) Publicidade de produto: seu objetivo é divulgar o produto, levando o consumidor ao 

conhecimento e à compra. O responsável pela sua veiculação é o produtor, o fabricante 

do bem. 

b) Publicidade de serviços: vende serviços como de bancos, financiadoras e seguradoras. 

c) Publicidade de varejo: os produtos são anunciados pelos intermediários, os varejistas, 

responsáveis pela venda ao consumidor final. São exemplos de varejos: lojas de 

departamento, hipermercados, armazéns e shopping centers. 

d) Publicidade comparativa: produtos, preços e serviços são comparados aos do 

concorrente. O anunciante exalta a superioridade do seu produto. 

e) Publicidade cooperativa: anúncio ou campanha publicitária para a venda de um produto 

realizada em conjunto com um ou mais lojistas ou associações de diversos fabricantes 

em uma grande loja. O objetivo é informar onde e por quanto comprar o produto, 

principalmente no caso de lançamento. As concessionárias de veículos utilizam bastante 

este tipo de publicidade. 

f) Publicidade industrial: direcionada aos intermediários que, posteriormente, 

encaminharão os produtos para o consumidor final. Sua finalidade não é vender, porém 

facilitar, agilizar, otimizar e reduzir custos do processo de venda. 

g) Publicidade de promoção: toda publicidade é um componente do composto promocional 

da empresa. Logo, a função desse tipo de publicidade é apoiar ações de promoção de 

vendas, por meio de rádio, televisão, outdoor, revista, jornal e cinema. 

Todas as publicidades selecionadas para o corpus são de produtos, pois têm como 

finalidade divulgar produtos e levar o consumidor à compra.  

 

 A palavra “propaganda” tem origem latina, trata-se da forma nominal do verbo 

“propagare”, que significa propagar, multiplicar, difundir. O ato de fazer propaganda é, 

portanto, propagar ideias, crenças e doutrinas. 

A primeira apropriação do termo propaganda aconteceu no século XVII pela Igreja 

Católica, quando o Papa Gregório XV, por ocasião de propagar a fé, estabeleceu a Cardinalitia 

Commission de Propaganda Fide, cujo objetivo era fundar seminários destinados a formar 

missionários para difundir a religião e imprimir livros religiosos e litúrgicos. 
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 Nessa época, as organizações religiosas eram as principais disseminadoras de ideias, 

uma vez que os membros do clero eram os únicos habilitados a ler e escrever. Dessa forma, a 

propaganda servia como meio de divulgação da religião católica para conversão dos povos 

gentios. 

 A Igreja, entretanto, após alguns acontecimentos marcantes como: a reforma 

protestante, o advento da imprensa, surgimento das classes mercantis e comerciais e a 

Revolução Industrial, perdeu seu monopólio na propagação de ideias. As organizações sociais, 

políticas e econômicas passaram a fazer uso da propaganda em seu benefício. Devido à 

constante evolução das sociedades, a propaganda passou a desempenhar um importante papel:  

 

a expansão da democracia e a extensão do sufrágio, o aumento das facilidades 

educacionais e da alfabetização, a evolução tecnológica no campo das 

comunicações, as transformações econômicas, tanto na produção quanto na 

distribuição e no consumo de riquezas, bem como o ritmo crescente das 

modificações sociais e a necessidade cada vez maior de cooperação social, 

tudo isso afetou grandemente o papel da propaganda na sociedade. O 

significado histórico da propaganda é maior quando ela é executada 

sistemática e duradouramente por grupos amplos e bem organizados. 

(CHILDS, 1967, p.27)  

 

 Atualmente, a propaganda é concebida como “o conjunto de técnicas e atividades de 

informação e persuasão destinadas a influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os 

sentimentos e as atitudes do público receptor” (PINHO, 1990, p.22).   

 Assim como a publicidade, a propaganda também é classificada de acordo com sua 

finalidade: 

a) Propaganda ideológica: consiste em formar opiniões dos indivíduos, instilar-lhes uma 

ideologia, com fins de manter ou transformar a sociedade em sua estrutura econômica, 

regime político ou sistema cultural. 

b) Propaganda política: de caráter permanente, difunde ideologias políticas, programas e 

filosofias partidárias. 

c) Propaganda eleitoral: utilizada durante o período eleitoral, com o intuito de angariar 

votos para determinado candidato. 

d) Propaganda governamental: feita pelo governo para criar, reforçar ou modificar a 

imagem de determinado governo, dentro e fora de suas fronteiras. 

e) Propaganda institucional: utilizada por empresas, com a finalidade de compor a imagem 

da empresa perante a opinião pública. 
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f) Propaganda corporativa: quando a propaganda institucional visa a divulgar e informar 

o público as políticas, as funções e as normas da companhia. 

g) Propaganda legal: publicação obrigatória de editais, balanços, e atas de convocação no 

diário oficial e em outro jornal de grande circulação. 

h) Propaganda religiosa: divulga mensagem evangélica. Um exemplo é a Campanha da 

Fraternidade. 

i) Propaganda social: visa a difundir a aceitação de uma ideia ou prática social em um 

público-alvo. 

 

 Nesse trabalho, a maioria dos anúncios é de publicidade, visto seu caráter comercial. 

Entretanto, observa-se, no corpus, uma propaganda social. Ambas as formas utilizam diferentes 

visadas. A propaganda, por exemplo, muitas vezes, evidencia o aspecto negativo da realidade:  

 

 

Figura 35: Campanha de conscientização lançada pela Ford.11 

Fonte: < http://osocio.org/message/first-video-made-entirely-of-emojis-dont-emoji-and-drive/> Acesso 

em: 14/10/2018.  

  

 O exemplo acima é uma propaganda social lançada pela Ford, quinta maior fabricante 

de automóveis no mundo. O seu conteúdo faz apelo para que se evite o uso do celular ao dirigir. 

                                                             
11 No enunciado verbal, lê-se: “Don’t emoji and drive”. Em tradução livre: Não use emojis e dirija. 
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 A seguir, examinaremos como o texto publicitário se estrutura e quais os elementos 

necessários para sua construção. 

 

7.3. A estrutura do texto publicitário 

 

 O texto publicitário é, por definição, uma forma de comunicação em massa, cuja 

finalidade reside em transmitir informação e incitar o destinatário ao consumo. 

 Os anúncios, geralmente, são compostos por: título, imagem, texto e assinatura. Esse 

padrão, porém, não é mandatório. Alguns trazem imagem e marca; outros, o título, a imagem e 

a marca; e diversas outras estruturas. 

 O título, grafado em letras maiores, é constituído de uma mensagem criativa e original 

que vai fazer o interlocutor buscar um sentido à imagem do anúncio. Isso justifica o uso de 

recursos estilísticos e expressivos. Além disso, um título atraente deve ser: conciso (conter de 

5 a 7 palavras gramaticais) e positivo (abordar aspectos eufóricos e agradáveis).  Normalmente, 

variam de campanha a campanha, visto que o produto, por mais que seja o mesmo, pode 

apresentar alguma característica nova.  

 A imagem é a ilustração cujo sentido é delimitado pelo título. É a parte fundamental do 

anúncio, haja vista o espaço que ocupa.  Sua função é chamar a atenção do destinatário e nele 

despertar o desejo de compra. Alguns elementos como cores, luz e foco servem para atribuir 

diferentes significados e graus de destaque. As cores constituem o recurso mais explorado na 

criação de publicidade. Embora variem de sociedade para sociedade e possam assumir diversos 

significados dependendo do texto e do contexto, elas estabelecem contato direto com o 

imaginário dos indivíduos. O foco e a luz percorrem uma via diagonal para dar ênfase às partes 

mais importantes de um anúncio e guiar nossos olhos para a parte importante da mensagem: o 

nome do produto no canto inferior da página. De acordo com Vestergaard & Schoroder (1998) 

apud GONZALES (2003), 

 

a diagonal canto superior esquerdo – canto superior direito não constitui um 

princípio universal da disposição do layout publicitário, mas aparece no 

enorme número de anúncios em que o nome do produto, muitas vezes 

acompanhado de uma foto que o exibe, surge no canto inferior direito da peça. 

(p.20) 
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 O texto é a argumentação verbal que visa a informar sobre o produto ou serviço e 

persuadir o interlocutor. No entanto, veremos que as publicidades têm recorrido com mais 

frequência às imagens como estratégia de persuasão. 

 A assinatura é o nome do produto, que pode aparecer junto do logotipo (marca) e do 

slogan. O logotipo é a forma de grafar o nome da marca. A marca corresponde ao nome da 

empresa. Quando associado a uma imagem ou símbolo, o nome da empresa chama-se 

logomarca. 

 Muitos anúncios apresentam o texto de argumentação. Entretanto, alguns anúncios não 

seguem essa estrutura tradicional, por vezes, atendo-se ao texto de argumentação e à linha de 

assinatura, conforme o exemplo a seguir:  

 

Figura 36: Peça publicitária de Nescafé. 

Fonte: < https://www.adsoftheworld.com/media/print/nescafe_emojis> Acesso em: 14/10/2018. 

 

 Observa-se que o texto não verbal ocupa todo o espaço, enquanto, no canto inferior 

direito, o texto verbal aparece com menos destaque e a marca aparece em letras maiores com o 

slogan acima da mesma: 

 Texto: “O poder atrás de qualquer conexão.” 

 Assinatura: Tudo começa com um (slogan) Nescafé (marca). 

 Ainda no que se refere à argumentação, Carrascoza (1999) enumera alguns elementos 

que compõem o texto publicitário contemporâneo, sendo eles: a estrutura aristotélica, a unidade, 

a estrutura circular, a escolha lexical, as figuras de linguagem, a função conativa, os 

estereótipos, as substituições de nomes, a criação de inimigos, o apelo à autoridade e a 

afirmação e repetição. 
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 A estrutura aristotélica diz respeito às quatro etapas que a argumentação deve seguir, 

que são: o exórdio, a narração, a apresentação de provas e a peroração. Devido a fatores como 

espaço limitado para mensagem, custo da veiculação do anúncio e a importância secundária do 

texto verbal para o leitor, essas fases do discurso retórico aparecem sintetizadas e, às vezes, 

sobrepostas no texto publicitário. 

 A unidade diz respeito ao assunto que deve ser único e que, de forma geral, é introduzido 

no título. O anúncio deve conter apenas uma proposição de venda ao longo do texto, que na 

publicidade norte-americana convencionou-se chamar unique selling, como ilustra o exemplo:  

 

 

Figura 37: Campanha publicitária do supermercado Prix. 

Fonte: < facebook/com/SuperPrixMercado> Acesso em: 14/10/2018. 

 

 A estrutura circular é uma característica introduzida pelos redatores a partir da década 

de 60, a fim de evitar questionamentos e levar o leitor a conclusões definitivas. Os textos não-

verbais da figura retomam o título do anúncio: “Mães transformam todas as receitas em 

carinho.” 

 A escolha lexical é um dos elementos mais importantes para a construção de uma 

mensagem persuasiva, visto que é centrada no interlocutor. “Optar por este ou aquele termo não 

é uma atitude arbitrária, mas sim ideológica” (CARRASCOZA, 2005, p.33).  
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Figura 38: Peça publicitária do curso de inglês CCAA12 . 
Fonte: Panfleto impresso, referente à Campanha Chuva de Likes, 2018. 

 

  

 Na figura 38, o Eu-enunciador inicia o enunciado em português e termina em inglês 

simulando a transição do aprendizado da língua e provocando no interlocutor a expectativa de 

se comunicar fluentemente em outro idioma, requisito exigido pelo mercado de trabalho atual. 

O léxico escolhido legitima o coloquialismo adotado pela publicidade e cria no interlocutor a 

ilusão de que falará inglês espontaneamente. 

 As figuras de linguagem, próprias do discurso aberto, são utilizadas para imprimir mais 

expressividade às mensagens, por isso foram abraçadas pelo discurso persuasivo. As figuras de 

sintaxe, bem como as de palavras ou tropos e as figuras de pensamento são comuns na 

publicidade. Retomando o exemplo (Figura 37), observamos a metáfora no texto “Mães 

transformam receitas em carinho”. 

 A função conativa é uma outra característica associada às funções da linguagem que 

uma mensagem pode desempenhar em conjunto ou de forma isolada. Jakobson classifica as 

funções da linguagem em: referencial, emotiva, conativa ou imperativa, fática, metalinguística 

e poética. Uma única mensagem pode conter todas as funções, embora haja o predomínio de 

                                                             
12 Tradução: Quando você vê, você está falando. 
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uma. Uma vez que o texto publicitário tem caráter de aconselhamento, a função conativa 

prevalece. 

 Os estereótipos são fórmulas aceitas como verdade pelo público. Assim, impedem o 

questionamento a respeito do que está sendo comunicado. Ainda na figura 37, verifica-se no 

texto verbal o estereótipo de mãe como uma mulher habilidosa na prática de cozinhar. O 

primeiro enunciado com emojis reforça esse clichê ao representar a figura materna com 

uniforme de chef de cozinha. 

 A substituição de nomes pode influenciar positiva ou negativamente o Tu-destinatário, 

incluindo-se na questão da escolha lexical. Figuras de pensamento, alguns eufemismos que 

atenuam alguns conteúdos são usados na publicidade para persuadir. 

 A criação de inimigos é bastante frequente no discursivo persuasivo, sendo uma das 

marcas a luta contra algum opositor como é mostrado na figura 39. O sabão Omo posiciona-se 

contra a sujeira ao garantir roupas limpas com uma lavagem: 

 

 

Figura 39: Peça publicitária do sabão Omo. 
Fonte: < https://portal.comunique-se.com.br/omo-estreia-campanha-com-linguagem-digital> Acesso 

em: 14/10/2018. 

 

 Outro elemento é o apelo à autoridade, por meio de citações de especialistas que dão 

seu testemunho favorável, validando o que está sendo afirmado.  

 

Uma arma de sedução que vem da Idade Média, época em que as sociedades 

europeias eram controladas pela tradição e ‘para as massas, a verdade 

provinha da autoridade em vez de das provas fornecidas por seus próprios 
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sentidos ou das conclusões alcançadas através do raciocínio independente 

(CARRASCOZA, 2005, p.43) 

 

 Com o intuito de tornar sua mensagem mais crível e “verdadeira”, a publicidade explora 

a imagem de atletas, dentistas, médicos ou figuras presentes nas mídias. Na figura 40, o apelo 

ocorre com a presença de atores globais: 

 

  

Figura 40: Campanha publicitária da Renault. 

Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=gxrdJ6-8Ju0> Acesso em: 14/10/2018. 

 

 Por último, afirmação e repetição são determinantes no discurso publicitário, pois a meta 

é aconselhar e conquistar a adesão do Tu-destinatário, sem dar margem a dúvidas. Logo, o uso 

de frases afirmativas no modo imperativo, como na figura 42: 

 

 

Figura 41:Peça publicitária do refrigerante Pepsi13 . 

                                                             
13 Tradução: Diga isso com Pepsi. 
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Fonte: < https://adage.com/article/cmo-strategy/pepsi-preps-global-emoji-bottle-campaign/302748/> 

Acesso em: 14/10/2018. 

 

 O propósito da repetição é minar a opinião contrária do interlocutor, por meio de 

reiteração. Isso pode ocorrer tanto em construções frasais, sobretudo nos slogans que são 

insistentemente repetidos junto à marca, quanto nas diversas inserções da peça publicitária nos 

veículos, conforme seu plano de mídia (televisão, youtube, google).  

 

  7.4. A força da linguagem publicitária 

 

 A palavra é o principal meio de acesso entre a instância publicitária e o público. Se nos 

primeiros momentos a linguagem publicitária possuía um caráter informativo, atualmente, é 

marcada pela visada de persuasão, de “fazer crer”. Seu poder não consiste apenas em vender tal 

marca, mas em envolver o consumidor à sociedade de consumo. Desse modo, a mensagem é 

construída partindo do princípio de “falta” de determinado atributo que o consumidor não 

possui. Ela explora os desejos, levando o consumidor a atravessar vários níveis: 

 

Desconhecimento → conhecimento → compreensão → convicção → ação (compra do produto) 

 

Esquema 7: Etapas que levam à compra do produto. 

Fonte: Monnerat, (2003, 15). 

 

 

 De acordo com Monnerat (2003, p.36), existem três grupos de mecanismo de persuasão: 

mecanismos automáticos, de racionalização e de sugestão. 

 Os mecanismos automáticos agem sobre a memória, fazendo com que a marca seja 

memorizada em meio a muitos concorrentes. Com o aumento no número de anúncios, esse tipo 

de mecanismo deixa de ser eficiente porque é superficial. Logo, não age no psicológico do 

interlocutor. 

 Os mecanismos de racionalização constroem um raciocínio a partir de uma proposição 

seguida de um benefício para o consumidor. A publicidade argumentativa utiliza esse tipo de 

mecanismo, mostrando as qualidades do produto para depois apresentar suas vantagens e 

benefícios. 

 Por último, a sugestão induz o consumidor à aceitação de uma crença específica, sem 

dar razões. Trata-se de um poderoso mecanismo de persuasão. A sugestão pode atuar por 
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prestígio (quando vem de uma pessoa conceituada), por repetição (repetir é provar a veracidade 

de um conceito) e por convicção (quem confia no que diz tem mais chances de sugestionar). 

 Desse modo, observa-se que a principal finalidade da publicidade é a persuasão. Por 

meio dos sentidos e das vontades, o interlocutor é convocado à ação, no caso à compra do 

produto. Inscrita na ideologia do capitalismo, a linguagem publicitária deve ser instigante a 

ponto de convencer as pessoas de que o caminho da felicidade resume-se à aquisição de um 

carro, da roupa da moda, de um refrigerante, de um crédito bancário para financiar a casa dos 

sonhos. Esse é o modus operandis das grandes companhias que manipulam a sociedade, 

reduzindo a busca interior a um bem material que logo tornar-se-á obsoleto, e um novo ciclo 

será iniciado com um produto ainda mais moderno e potente. Com o sentimento de insatisfação 

introjetado, o consumidor incauto torna-se alvo de uma armadilha. 

 

 

Figura 42: Peça publicitária da Exata Imobiliária. 

Fonte: < http://www.grupouau.com.br/tag/emoji/> Acesso em: 14/10/2018. 

 

 A figura acima ilustra a força da mensagem publicitária sob a forma de uma 

argumentação, com fins de persuadir o consumidor, utilizando o mecanismo de racionalização 

que, por meio de uma proposição simples, apresenta ao consumidor os benefícios que a empresa 

oferece. 
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7.5. Os sujeitos da “mise em scène” no discurso publicitário 

 

 De acordo com Charaudeau, todo ato de linguagem está circunscrito a uma situação de 

comunicação, ligado a um contrato que se insere em um quadro de coerções que se estabelecem 

através das práticas sociais instauradas pelos indivíduos. “Assim, se constroem as convenções 

e normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria possível a comunicação 

humana” (CHARAUDEAU, 2007, p.67).  

 Locutor e interlocutor que desejam se comunicar devem, portanto, levar em 

consideração a situação de comunicação e reconhecer as restrições impostas pelo contrato de 

comunicação. 

 No discurso publicitário, os sujeitos da mise en scène encontram-se inseridos em um 

contrato que combina o fazer, que corresponde ao circuito externo do ato de linguagem, com o 

dizer, que diz respeito ao circuito interno. Uma vez inscrita no espaço de trocas de bens de 

consumo, a publicidade envolve vários parceiros. No mundo psicossocial, temos, de um lado, 

a empresa fabricante do produto, que solicitará o serviço de uma agência publicitária para 

elaborar uma campanha; do outro, existem os consumidores, o público-alvo. A finalidade desse 

contrato é persuadir e/ou seduzir o outro. No plano do dizer, uma imagem da empresa é criada 

por um publicista, de modo que o interlocutor se identifique com a marca. Logo, teremos 

anunciante (EUe) e interlocutor virtual (TUd), ambos projetados pela empresa publicitária 

responsável pela campanha do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8: Mundo psicossocial - Relação Contratual. 

Fonte: Rebello (2005, p. 118). 

Fazer-Situacional 

      

      EUc                                                                                                                        TUi 

       ↓                                                                                                                              ↓ 

Publicista                                                                                                           público-alvo 

 

Circuito externo – fazer 

Mundo psicossocial 

Relação contratual 

Circuito interno – dizer 

enunciação 

EUe    ←   ..................................................  →     TUd 

  ↓                                                                             ↓ 

Anunciante                                                    Interlocutor 

                                                                          virtual                 
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 Na mise en scéne publicitária, há a presença do produto (P), da marca do produto (M), 

das qualificações do produto (Q) e do resultado (R) que ele oferece. Abaixo, segue ilustração 

dessa relação: 

 

 

EUc    >                                                                                                                   < TUi 

publicista                                                                                                           consumidor 

  

 

 

Esquema 9: Os circuitos do ato de linguagem no discurso publicitário. 

Fonte: Monnerat (2003, p.22) 

 

 No circuito externo, temos vários sujeitos agentes (EUc - TUi – ELE°). O EU 

comunicante-publicista define-se como instância comunicante responsável pelo projeto de 

palavra publicitário, voltado a um destinatário imaginário, o TU interpretante-consumidor, em 

razão de um objeto de compra, o produto ELE°. 

 No circuito interno, atuam o EU-anunciante, o TU- destinatário e ELEx (EUe – Tud – 

ELEx). O EU-anunciante não se revela como publicista. Ele constrói uma imagem do 

enunciador que é responsável por apresentar o produto-marca P (M). O TU-destinatário é o 

consumidor potencial, ou seja, ele pode vir a consumir o produto ELEx. Este, por vezes, pode 

ter seu nome ocultado, sobressaindo apenas a marca M, como no caso de CHEVROLET, ao 

invés de nomear o produto como carro.  

 Sendo o circuito publicitário voltado para compra de bens de consumo, o publicista, 

baseado em uma pesquisa preliminar, vai elaborar o texto considerando o perfil do público-alvo 

e lançará mão de estratégias de persuasão e sedução para atingir êxito comercial. Dessa forma, 

na mise em scène do discurso publicitário, os parceiros atuam sabendo que estão implicados em 

um contrato de semi-engodos porque ‘todo mundo sabe que o “fazer crer” é apenas um fazer 

crer, mas desejaria, ao mesmo tempo, que ele fosse um “dever crer”’ (CHARAUDEAU, 2010a, 

s/p.)  

 Após entendermos como atuam os sujeitos no discurso publicitário, passaremos à 

metodologia de pesquisa adotada para a realização da análise do corpus.  

  

EUe = anunciante........................................................................ 

   ↓                                    [Se quer R, então P M ]              ↓    

ELEx – P(M) x q --- R     Busca do TUd                           TUd = 

                                                                                      Utilizador 

                                                                                         virtual 
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8. METODOLOGIA  

 

8.1. Caracterização do corpus de pesquisa 

 

 A escolha do corpus justifica-se pelo fato de a publicidade exercer grande relevância na 

sociedade, tanto por refletir, quanto por ditar sistemas de valores que informam as práticas e os 

hábitos sociais. Isso posto, a leitura e análise de anúncios deve contemplar igualmente a 

estrutura linguística e a visual, onde podem estar imbricadas as estratégias de persuasão e 

sedução.  

 Para a realização do presente trabalho, foram selecionadas 9 peças publicitárias para 

compor o corpus, sendo 5 brasileiras e 4 estrangeiras, veiculadas entre os anos de 2015 e 2018, 

por meio dos seguintes suportes: televisão, sites, redes sociais (youtube e facebook) e material 

impresso.   

 Os anúncios abordam temas diversos: campanhas de conscientização; homenagem às 

mães, no dia das mães; publicidades automotivas, de produto de limpeza, de serviços, e do 

gênero alimentício.  

 

 

 Origem Suporte Temas Empresa/Marca 

Peça 1 Brasil Impresso Conscientização Rio Sul 

Peça 2 Brasil Youtube Automotivo Renault 

Peça 3 Estados Unidos Youtube Automotivo Chevrolet 

Peça 4 Suíça Impresso e site Serviço (lazer) Grand Casino 

Bern 

Peça 5 Brasil Youtube Limpeza Omo 

Peça 6 Brasil Facebook Homenagem às 

mães 

SuperPrix 

Peça 7 Alemanha Impresso Alimentício Nescafé 

Peça 8 Brasil Televisão e 

Impresso 

Serviço 

(educação) 

CCAA 

Peça 9 França Televisão e site Serviço 

(postagem) 

La poste 

Quadro 7: Classificação das peças do corpus. 

Fonte: Criação  nossa. 

 



128 
 

 
 

8.2. Procedimentos de análise 

 

 A partir de tal escolha, definiu-se como base teórico-metodológica a Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, elaborada por Patrick Charaudeau: 

 

• A semiotização de mundo no contrato comunicativo do gênero publicitário; 

• Sujeitos sociais e discursivos; 

• Visadas discursivas; 

•  Modalidades enunciativas e atos locutivos; 

•  Imaginários sociodiscursivos. 

 

Para a análise das imagens, consideraremos as seguintes noções: 

 

• A teoria dos signos (Peirce, 2005); 

• As metafunções descritas na Gramática do Design Visual (Kress; Van Leeuwen, 1996);  

• Aspectos do contraste cromático, sobretudo relacionados à idade (Bamz, 1980). 

 

 Ressalta-se que, em algumas peças, algumas noções serão mais exploradas que outras, 

de acordo com a proposta e configuração dos anúncios, sem perder de vista os objetos de nossa 

investigação. Vale ressaltar que toda fundamentação teórica abordada neste trabalho serviu para 

o amadurecimento de questões pertinentes ao corpus. No entanto, para análise, aplicaremos 

somente os conceitos principais para atendermos aos objetivos propostos, a saber: 

 

• a função dos emojis na mensagem publicitária; 

• os imaginários sociodiscursivos evocados. 

 

 Deseja-se com esse trabalho propor uma análise que possa contribuir, de alguma forma, 

para o letramento de imagens, visto que é o não-dito que guarda os efeitos que vão conduzir o 

público à adesão ou ao repúdio da visão, que a publicidade apresenta sobre o real ou o que 

deveria ser almejado. 
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9. ANÁLISE DE CORPUS  

 

Boa publicidade não é só circular informação. É penetrar desejos e 

crenças na mente do público. 

Leo Burnett 

 

 As publicidades selecionadas apoiam-se no aspecto icônico ao utilizar emojis. Com a 

crescente expansão das redes sociais, seu uso configura uma tendência para a transmissão de 

qualquer tipo de mensagem, incluindo a publicitária.  

 Esses signos são um elemento a mais para compor a estratégia de persuasão e sedução, 

como também, comunicar e propagar representações sociais que influenciam o comportamento 

e impõem hábitos a um grupo. 

 No processo de semiotização de mundo, a relação entre a mensagem publicitária e o 

mundo refletido por ela desdobra-se em um processo de transformação entre o mundo a 

significar e o mundo construído nos anúncios, e um processo de transação entre os sujeitos 

comunicante e interpretante. 

 No texto publicitário, o Eu-comunicante é a empresa e o Eu-enunciador é aquele que 

colocará a publicidade em cena. A elaboração de um anúncio envolve vários sujeitos 

enunciadores, destacando-se: o redator, o editor (ambos responsáveis pelo texto escrito), e o 

designer gráfico, responsável pelo texto visual.  

 A produção de uma peça publicitária capta o mundo a significar e, pensando no Tu-

destinatário - o público a que se destina, transforma-o em um mundo de maravilhas e 

facilidades, que é construído por meio da escolha da tipografia, das imagens, das cores, dos 

ângulos e dos enquadramentos de cada elemento presente na cena. Esse processo de 

transformação abrange: a operação de identificação, onde os seres são transformados em 

“identidades nominais”; a operação de qualificação, onde aos seres são atribuídas qualidades; 

a operação de ações, onde os verbos sinalizam as mudanças de estado dos seres e a operação de 

causação, na qual a sucessão dos fatos é explicada em “relações de causalidade”. 

 Começaremos pela análise de quatro peças publicitárias. 
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Peça 1: Campanha “Não esqueça seus pertences”, do Shopping Rio Sul. 

 

 

Fonte: http://voxnews.com.br/campanha-do-rio-sul-utiliza-emojis/ abril de 2016. 

 

 Essa peça publicitária do shopping Rio Sul é uma campanha de conscientização que visa 

a alertar os frequentadores acerca de seus pertences. Num primeiro momento, pode parecer que 

a visada predominante é a da informação, no entanto, mais do que informar, o publicitário tem 

por objetivo incitar uma ação – a de que o destinatário não esqueça os pertences no shopping.  

O sujeito enunciador coloca-se como um agente benfeitor a serviço do sujeito 

destinatário, os frequentadores, devidamente implicados no texto verbal, por meio do verbo no 

imperativo e do dêitico “seus”, marcando o comportamento alocutivo do locutor.  

O emoji com sorriso cordial o representa, ao passo que, os demais representam os 

pertences, reforçando, assim, a mensagem verbal. De acordo com a teoria dos signos, os emojis 

atuam como ícones, pois estabelecem uma relação de semelhança com os objetos (celular, 

relógio, chave, óculos e dinheiro) que, provavelmente, são os mais perdidos. 

 A peça, como um todo, pode ser entendida como um ícone por remontar à interface do 

aplicativo whatsapp: com o texto disposto em frases curtas sem pontuação e com presença de 

emojis, elementos que tornam o diálogo informal e amigável. Além disso, em termos de 

composição da imagem, observamos as frases dispostas no lado direito, marcando a presença 

do Eu-enunciador. As cores bege e verde são as mesmas que compõem o fundo da interface, 

sendo o preto reservado às mensagens de texto e a alguns emojis, sendo as demais cores 
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reservadas aos emojis. Ao ler a peça, o leitor recorrerá aos imaginários. O efeito desejado pelo 

enunciador acontecerá tão logo o leitor acessar o plano conotativo, estabelecendo a relação 

entre a peça e um diálogo de whatsapp.  

De acordo com pesquisa noticiada pela Revista Exame em 2016, o aplicativo de 

whatsapp é usado por 76% dos brasileiros. Constata-se, assim, a força de um contrato 

emergente inaugurando um gênero textual, e o desuso de outros gêneros como o bilhete, por 

exemplo. Considerando tal fato, é possível constatarmos que a estratégia adotada pelo shopping 

atinge grande parte do público, sendo, portanto, bem-sucedida.  

 

 

Peça 2: Campanha “Renault Sandero”. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gxrdJ6-8Ju0, julho de 2017. 

 

 
Texto do anúncio Renault Sandero: 

Atriz: Você tem vários motivos para curtir um Renault. 

Ator: Quem gosta de economia vai adorar os novos motores, mais econômicos e 

potentes.  

Atriz: Quem ama tecnologia, design e conforto, também vai amar ter um Renault. 

Ator: A gente compartilha inovações e super ofertas pra você curtir o Renault. 
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 Na publicidade do automóvel Renault Sandero, veiculada no youtube, rede social 

acessada por 95% dos usuários brasileiros on-line, conforme consta em estudos realizados pelo 

Youtube Insights em 2017, além do uso de emojis, observa-se como estratégia a participação 

de atores que estão presentes nas mídias atualmente.  

 O texto falado no anúncio utiliza ações que remetem ao diálogo das redes sociais 

(“compartilhar”, “curtir”), e ações ligadas às emoções (“gostar”, “amar”, “adorar”), além de 

adjetivos positivos para a marca (“novos”, “potentes”, “econômicos”). As emoções são 

reforçadas/ simbolizadas pelos emojis, que, nessa peça, assumem feições de símbolo, uma vez 

que, convencionalmente, utilizamos emojis de coração, e de olhar apaixonado, para representar 

a paixão e o amor por algo. 

 O destinatário é instado a agir ao ser interpelado na enunciação. A persuasão emerge 

por meio de argumentos que convencem, exortando a razão: “quem gosta de economia, vai 

adorar os novos motores, mais econômicos e potentes”, e seduzem evocando emoção: “quem 

ama tecnologia, design e conforto, também vai amar ter um Renault”. Podemos notar que o 

texto do ator volta-se ao destinatário de sexo masculino, ao empregar um verbo menos emotivo 

e ao destacar as qualidades consideradas fundamentais para esse público:  motores econômicos 

e potentes. Já o texto da atriz exalta itens que, normalmente, atraem o destinatário feminino, 

além de empregar um verbo mais emotivo. O Eu-enunciador confirma, portanto, os imaginários 

sociodiscursivos quando revela as preferências de cada sexo ao considerar a compra de um 

automóvel. 

  Explorando as cores do cenário, toda encenação se passa diante de um fundo preto. Na 

figura, observamos o contraste cromático entre o fundo e o produto na cor branca e entre as 

roupas dos atores nas cores preta e branca. De acordo com Farina (2006), o anúncio publicitário 

nos contrastes de preto e branco é bastante atrativo. “Pode ser um contraste agradável à vista e 

com um inquestionável poder de impacto” (p. 153).  

A combinação de cores dos emojis – amarelo e vermelho dos olhos e boca de coração -  

dispostos ao redor do carro, potencializam o impacto, capturam o olhar para o produto e 

simbolizam a paixão que o mesmo desperta no público. Ademais, o vermelho e o amarelo juntos 

geram efeitos de felicidade, jovialidade, dinamismo e expansão. Vale destacar que a cor amarela 

e a presença desses atores, em especial, funcionam como índices ao sinalizarem que o produto 

é voltado para o público jovem de ambos os sexos. Esse dado fica evidente na neutralidade da 

cor branca do veículo. 
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 Do aspecto composicional, abordando a noção de metafunção descrita na Gramática do 

Design Visual, as relações entre os elementos da imagem também comunicam. Ao traçarmos 

uma linha dividindo a imagem em lado esquerdo e direito, notaremos que o produto excede 

essa divisão, ocupando parte do lado direito, onde os atores aparecem em destaque. Para 

compensar a posição em segundo plano do produto, os emojis foram usados estrategicamente 

ao seu redor, indicando a direção do olhar do leitor.  

  

Peça 3: Campanha “Novo Chevrolet Cruze”. 

  

 A peça seguinte foi elaborada nos Estados Unidos para lançar o novo Cruze da marca 

Chevrolet.  

 

Fonte: http://www.brandchannel.com/2015/06/22/chevrolet-emoji-062215/, 2015. 

 

 No circuito externo do ato de linguagem, verifica-se o mesmo argumento apresentado 

na peça do automóvel Renault Sandero: a sugestão de que o carro é capaz de suscitar a paixão 

no leitor por meio do texto: “Prepare-se para se apaixonar. Palavras sozinhas não podem 

descrever o novo Chevrolet Cruze 2016”.  

 A frase com emojis, ancorada pelo verbal, mobiliza as emoções, logo, faz com que o 

leitor acesse os imaginários e o estereótipo de que o carro é o objeto de desejo de todo cidadão. 

A visada inclina-se para a sedução e a persuasão.  

 Observa-se que a marca Chevrolet já está consolidada no mercado e não necessita de 

estratégias mais fortes para captar o leitor, como fez a marca Renault. Visualmente, a imagem 

do coração ocupa uma posição central no anúncio, sendo a conexão entre o leitor representado 

pelo emoji sorridente e o carro. O próprio verbal afirma a importância da imagem para produzir 

http://www.brandchannel.com/2015/06/22/chevrolet-emoji-062215/
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efeitos, que, no caso, é a exaltação do sentimento e da emoção, que na visão estereotipada, deve 

ocupar lugar central em nossas vidas. Esse é o argumento que leva à compra por impulso.  

 Esses três ícones/símbolos nas cores básicas mantêm nossa atenção ao contrastar com o 

fundo branco. Em uma possível leitura, por meio dos emojis e suas cores, estabelece-se um 

vínculo duradouro entre a alegria e a confiança, pois o vermelho simboliza a aproximação, o 

encontro entre o consumidor representado pela cor amarela, utilizada para alertar e associada à 

euforia e à alegria, e o produto representado por um carro na cor azul, que remete à confiança, 

à amizade e ao movimento para o infinito. Assim, organizadas, essas cores predispõem 

voluntariamente o consumidor a conhecer a mensagem. Desse modo, a atenção despertada 

involuntariamente torna-se voluntária.  

 Nas peças 2 e 3, verifica-se o caráter simbólico e social do ato de adquirir um automóvel. 

Nos imaginários sociais, tanto das elites, quanto das camadas populares, o automóvel representa 

status e poder. Apesar de desprezado discursivamente por alguns grupos, ainda é aclamado 

como um objeto de desejo. O carro é muito mais que um veículo utilitário que leva e traz 

pessoas, tendo-se em conta que demarca um lugar na sociedade e é indicativo de uma 

determinada posição na hierarquia social. Desse modo, o consumo, mais especificamente de 

automóveis por estar associado à exibição pública, é um meio pelo qual as pessoas se 

distinguem e fomentam diferenças e desigualdades em relação a outros indivíduos e grupos 

sociais. 

  

Peça 4: Campanha “Grand Casino Bern”. 
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Fonte: http://www.persoenlich.com/kategorie-werbung/der-herbstkampagne-fehlen-die-worte-328173, 

2015. 

 

 O anunciante da peça é o Grand Casino Bern, localizado na Suíça. Ressalta-se que o 

argumento utilizado assemelha-se ao da peça 3, quando o sujeito-enunciador diz, traduzindo-se 

literalmente: “Ganhou! As palavras me faltam! 365 prêmios acumulados em jackpots 

(máquinas)”. As imagens que complementarão o enunciado verbal são de emojis que 

simbolizam o sujeito-destinatário feliz com os prêmios que são: dinheiro, festas, drinks e 

viagens.  

 Analisando as cores, nota-se um contraste entre o fundo escuro, com a presença de brilho 

pouco nítido nas laterais, os emojis em tom entre o amarelo e o dourado, sendo que o elemento 

central é um emoji, ícone de uma corneta com confetes e serpentinas vermelhas (cor associada 

à alegria) e verdes (cor associada à esperança), simbolizando alegria, euforia e descontração, 

ou seja, o serviço/produto anunciado pelo Grand Casino Bern, cuja marca e slogan aparecem 

destacados no fundo dourado, no canto inferior direito, de acordo com o padrão dos textos 

publicitários.  

 De acordo com Farina (2006), a cor ouro ou dourado associa-se ao luxo, ao dinheiro e 

à felicidade. “Ouro é a cor da sofisticação, mas uma sofisticação ligada à nobreza” (p. 106). O 

dourado também associa-se ao glamour, à fama e a premiações, sendo esta última associação 

diretamente vinculada ao serviço/ produto exaltado no anúncio. 

 Do ponto de vista da metafunção composicional, texto verbal e imagens encontram-se 

centralizados. Ao dividirmos o anúncio, na parte de baixo, observaremos o enunciado verbal e, 

acima, o texto visual. De acordo com Kress; Van Leeuwen (1996), a parte de baixo destina-se 

à informação referente à realidade, enquanto, na parte superior, encontra-se o que estaria no 

plano do desejo. Analisando sob o aspecto interacional, o emoji mais colorido, que simboliza 

festa e alegria, está estrategicamente direcionado ao olhar do observador.  

 Nessa publicidade, a atitude do enunciador é flagrante, pois atua como um agente 

benfeitor ao dizer para o leitor que este será recompensado ao fazer uso do serviço anunciado, 

envolvendo-o no imaginário de que pessoas sofisticadas frequentam o referido cassino, ou 

ainda, de que, nesse lugar, é possível ganhar dinheiro, prêmios, prestígio social, ou seja, realizar 

sonhos. 

 Nessas quatro primeiras peças publicitárias, observamos que os sujeitos são 

identificados da seguinte forma: de um lado temos o Eu-enunciador que apresenta o produto e 

seus atributos por meio da adjetivação, dirigindo-se ao Tu-destinatário que é expresso por meio 
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de verbos na 3ª pessoa do imperativo, nas peças 1 e 3; pelo verbo na 3ª  pessoa do singular, no 

pretérito perfeito, na peça 4;  pelo pronome pessoal “você” na peça 2, e o pronome possessivo 

“seu” na peça 1. Verifica-se, assim, a marca da presença do Tu-destinatário nos enunciados, 

por meio da qual podemos atestar o comportamento alocutivo do Eu-enunciador. 

Ainda nos textos das peças 2 e 4, há também a marca do comportamento elocutivo, nas 

formas “A gente” (peça 2) e “me” (peça 4), mostrando um eu-enunciador eufórico, benfeitor, 

antecipando a alegria que o produto poderá proporcionar ao destinatário. 

 Toda interação comunicativa envolve não só os sujeitos com suas identidades 

biopsicossociais, como também com suas identidades discursivas. No corpus, constata-se que 

o Eu-enunciador projeta um ethos discursivo de alguém conectado à era digital, em consonância 

com as últimas tendências no que diz respeito à maneira de se comunicar. Esse ethos fica 

evidente ao analisarmos que a estratégia empregada é o uso de emojis, junto à linguagem verbal, 

como fazemos quando nos comunicamos nas redes sociais com aqueles com quem temos uma 

relação amigável ou familiar. O Tu-interpretante se reconhece como diferente ou semelhante 

ao Eu-enunciador. Considerando que são 4 bilhões de usuários da internet, sendo que 42% de 

todo o mundo utiliza as redes sociais, de acordo com dados pelo Hootsuite, um gerenciador de 

mídias norte-americano e We Are Social, maior rede de agência especializada em social media 

do mundo, é mais provável que o Tu-interpretante se reconheça como semelhante. 

  

 Analisaremos, a seguir, mais cinco peças publicitárias e examinaremos que as imagens 

possuem significados potenciais, que serão elaborados pelo espectador. As representações 

sociais fazem parte dessa construção de sentido. Assim, reunidas elas compõem o que 

Charaudeau (2007) chama de imaginários sociodiscursivos. O imaginário é o resultado de uma 

simbolização do mundo, sendo propagado pelos discursos que circulam na coletividade, sendo 

sociodiscursivo na medida em que se manifestam em enunciados linguageiros.  

Também de acordo com Mendes (2013, p. 21): “os imaginários são verbo-icônicos: 

podem ser percebidos nas manifestações linguageiras, verbais, e também nas imagens, que, de 

forma análoga àquelas, constroem, interpretam e divulgam o real”  

 Dessa forma, os imaginários sociodiscursivos têm sua origem nos saberes que podem 

ser de conhecimento, são os saberes científicos, que estabelecem verdades e independem da 

subjetividade do sujeito; ou de crença, que se relacionam a uma explicação do mundo, baseados 

em apreciações e julgamentos individuais. Dessa forma, os imaginários tanto criam valores 

quanto justificam comportamentos de determinados grupos sociais. 
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 Passemos à análise. 

 

Peça 5: Campanha “Omo Multiação”. 

 

Fonte: https://portal.comunique-se.com.br/omo-estreia-campanha-com-linguagem-digital/, 2017 

 

 Consolidada no Brasil há mais de 60 anos, a marca Omo investe maciçamente no 

marketing e na publicidade, veiculando diariamente anúncios em TV e em revista, além de 

divulgá-los nas redes sociais: facebook, twitter e youtube.  

A campanha do sabão Omo Multiação apoia-se em duas mensagens. A primeira 

mensagem, no plano denotativo, é expressa no texto verbal, colocando o produto como aliado 

do consumidor.  

A presença de emojis no lugar dos signos linguísticos “roupas” e “uma” reforçam a 

intenção do Eu-enunciador que é, por meio do caráter informal do texto, aproximar-se do leitor, 

envolvendo-o em uma atmosfera de confiança, como faz um bom conselheiro. Se o produto é 

consumido massivamente pelas camadas A e B da sociedade, por outro lado, a camada mais 

popular é atraída não só pela qualidade do produto, mas também pela informalidade expressa 

nos elementos que estão na superfície do enunciado. 

 A segunda mensagem, expressa pela imagem do anúncio, encontra-se no plano 

conotativo. A partir do momento em que o consumidor opta pela marca Omo, além do benefício 

de ter roupas limpas com apenas uma lavagem, ele terá adquirido também mais tempo para 

cuidar da família.  

Um ponto a ser destacado está relacionado à questão dos estereótipos. Em nossa 

sociedade, por muitos anos, as campanhas de produto de limpeza eram estreladas por atrizes 

que representavam a dona de casa.  
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 No entanto, o leitor é surpreendido ao visualizar um homem sendo responsável pelas 

roupas e pelo cuidado com o filho. Conforme o exposto no capítulo O poder das Ideias, sabe-

se que a publicidade confirma ou transforma nossa visão de mundo. Até bem pouco tempo, a 

sociedade ocidental tinha a visão estereotipada de que os serviços de casa e educação dos filhos 

eram responsabilidade da mulher, enquanto ao homem cabia o papel de provedor. Após lutas e 

movimentos em favor da igualdade de gênero, verificou-se que esse tipo de representação social 

está perdendo lugar nos imaginários coletivos e outros tipos estão emergindo como o exposto 

na campanha de Omo. 

 Outra interpretação possível é que o homem visto de dentro da máquina de lavar roupa 

não significa necessariamente que ele é o responsável por essa tarefa doméstica. Ele aparece 

brincando com o filho. As publicidades, normalmente, atribuem ao homem/pai o papel do lazer, 

de exercer uma atividade lúdica com a criança, enquanto à mãe cabe a manutenção da casa. 

Com o auxílio de Omo, o pai pode brincar sem se preocupar em sujar, pois o sabão daria conta 

da limpeza, com o máximo de eficiência. 

 No que tange à composição da imagem como um todo, observamos a cena da parte de 

dentro de uma lavadora, onde vemos as roupas e a moldura da porta da lavadora pela qual se 

visualiza o homem brincando com o filho, ocupando o ponto central entre o enunciado verbal 

e o produto da marca, que aparece junto às roupas do lado de dentro da lavadora, acompanhado 

por um emoji de rosto apaixonado e outro emoji atuando como índice/ símbolo de “uma 

lavagem”. Pode-se dizer que o foco do anúncio recai sobre o consumidor, representado pelo 

ator, ao invés do produto da marca que, apesar de estar em primeiro plano, aparece em 

proporção menor no canto inferior direito, de acordo com o padrão dos textos publicitários. 

 Outro ponto a se destacar diz respeito às cores presentes. As cores vermelho e azul do 

produto também são as cores das roupas que aparecem na publicidade. Essa combinação 

cromática de duas cores básicas é desejável para criação de estímulos reais, como observamos 

anteriormente no subcapítulo Cores quente e frias, básicas e complementares.  

De acordo com Farina (2006), essas sensações são registradas pelo córtex, parte do 

cérebro reservada aos estímulos visuais, bem como ao armazenamento de experiências. Uma 

vez que um dos mecanismos de atuação do discurso publicitário prescinde da memória, a cor é 

um recurso fundamental para a fixação de produtos e marcas nas mentes dos indivíduos: 

“Mesmo que haja uma parte instintiva na reação à cor, é indiscutível que o homem vai 

acumulando em sua memória experiências que o definem e o fazem agir de determinadas 

maneiras no decorrer de sua vida.” (FARINA, 2006, p. 94).  
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 O vermelho desperta muitas sensações, como vimos nos anúncios anteriores. No geral, 

relaciona-se à ideia de energia, vigor, dinamismo. No entanto, a ideia de ação, combate e 

agressividade aplicam-se à proposta de um sabão capaz de combater a sujeira, de forma eficaz, 

logo na primeira lavagem.  

O azul, por sua vez, faz referência ao próprio produto. Aliás, foi o primeiro sabão em 

pó azul, lançado em 1957, devido ao hábito brasileiro de usar anil, substância utilizada para 

realçar o branco das roupas. Ademais, essa cor é frequente em anúncios, visto que evoca 

confiança e segurança.  

Além dessas cores, o verde é utilizado em uma peça de roupa no canto oposto à da 

imagem do produto e, ao fundo, o meio ambiente atua como cenário. Verifica-se, portanto, um 

enfoque também sobre o meio ambiente, que, antigamente, despertava pouca preocupação no 

público e, atualmente, vem adquirindo um novo valor nas representações sociais, por 

conseguinte, nos imaginários sociodiscursivos.  

 

Peça 6: Campanha “SuperPrix Dia das Mães”. 

 

Fonte: facebook/com/SuperPrixMercado, 2017. 

 

 A campanha do SuperPrix, publicada no facebook, em maio de 2017, homenageia as 

mães. Atualmente, o supermercado faz parte da rede Unno, que reúne sete supermercados de 

médio porte e suas lojas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Desde 2013, o SuperPrix oferece 
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comodidade e conforto para seus clientes fazerem compras de supermercado, por meio do portal 

online e, por meio do facebook, divulga ofertas e campanhas referentes a datas comemorativas. 

 À primeira vista, o fundo rosa e os emojis ocupando boa parte do quadro estão mais 

destacados do que os enunciados verbais que aparecem na parte superior: “Mães transformam 

todas as receitas em carinho” e, na parte inferior, “Feliz dia das Mães”. No imaginário coletivo 

ocidental, a cor rosa atua como um símbolo, ao fazer referência ao feminino e às suas qualidades 

que são: a delicadeza, o encanto e a amabilidade, e atua também como índice, indicando ao 

leitor que tal campanha é destinada ao público feminino.  

 A mãe é representada por dois emojis: o primeiro usando um uniforme de chefe de 

cozinha, confirmando e reforçando o estereótipo de que toda mãe é dona de casa e, portanto, 

cozinha, tendo em vista o preparo de um bolo mais elaborado, e o segundo representa uma mãe 

também capaz de cozinhar, porém de maneira mais simples. O enunciador, portanto, projetou 

duas imagens de mãe de modo a alcançar um público variado: da mãe mais estereotipada até a 

mãe destituída dos traços que a caracterizariam como tal. Ao juntar os ingredientes da receita, 

que seriam encontrados no SuperPrix, o resultado é uma iguaria preparada com o incomparável 

amor de mãe, que é associado à alimentação, outro estereótipo que valida o imaginário do leitor. 

A combinação cromática entre o rosa, o branco e o amarelo, as cores predominantes, revelam 

os atributos de uma mãe concebidos pelo imaginário brasileiro: afabilidade, afeição, bondade e 

carinho.  

 Apesar de a imagem ser passível de leitura e interpretação, ela é ancorada pelo texto 

verbal. A mãe, o Tu-destinatário, é denotada pelo Eu-enunciador como um ser dotado da ação 

de transformar, criando, assim, um ethos que reconhece e enaltece um poder que só a 

maternidade possui. O SuperPrix é colocado como o possibilitador dessa ação, sendo, 

consequentemente, um agente importante na busca da felicidade. 
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Peça 7: Campanha “O poder atrás de qualquer conexão, Nescafé”. 

 

 

Fonte: https://www.adsoftheworld.com/media/print/nescafe_emojis, julho de 2016. 

 

 A campanha de Nescafé, veiculada na Alemanha em 2016, por meio de material 

impresso em revistas, diferente das demais, concentra seu sentido na imagem com emojis, 

simulando uma conversa de whatsapp e, na marca, o enunciado verbal “O poder atrás de 

qualquer conexão” aparece em letras minúsculas, praticamente ilegíveis para um público idoso. 

A partir de tal fato, deduz-se que o Eu-enunciador projetou um Tu-destinatário jovem.

 Considerando que todo o anúncio é preenchido com um fundo azul, cor que, de acordo 

com a pesquisa de Bamz (1980) apud Farina (2006), atrai indivíduos da faixa etária entre os 40 

e 50 anos, constata-se que o enunciador também dirige-se ao público maduro.  

 Nescafé é uma marca que se consolidou no mercado, a partir de 1938, quando a Nestlé 

desenvolveu um café que continha uma mistura de hidratos de carbono à matéria-prima, para 

manter o aroma e o gosto natural, obtendo um café solúvel, que bastava ser adicionado à água. 

Isso foi uma novidade, que desafiou os conceitos da época. Atualmente, a marca pode ser 

encontrada em 180 países e ocupa o 36º lugar no ranking de marcas mais valiosas no mundo, 

segundo dados publicados na Revista Forbes Brasil (2016).  
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 Esses dados explicam a razão de o produto ter pouca visibilidade no anúncio, sendo 

representado por um pequeno pote ao lado do consumidor, que está envolvido em uma conversa 

de whatsapp enquanto bebe café. Não há necessidade de explorar a imagem de um produto já 

conhecido, pois a visada não é informar o leitor sobre suas qualidades. A visada é de fazer-crer 

e o texto verbal: “O poder atrás de qualquer conexão” conduz à interpretação da imagem, 

levando o leitor a crer que o produto (café) tem o poder de inspirar e promover conexão entre 

as pessoas, agindo, assim, como um aliado. O imaginário construído pela imagem é do café, 

sendo um elo entre as pessoas. Nas interações sociais, é por meio dele que as pessoas se 

reconhecem e se conectam.  

 

Peça 8: Campanha “Chuva de Likes, CCAA”. 

 

Fonte: Panfleto impresso, referente à Campanha Chuva de Likes, 2018. 

 

 Diferente das demais peças analisadas, a campanha Chuva de Likes do curso de idiomas 

CCAA foi veiculada na TV e em material impresso. Sabe-se que, para atender as demandas do 

mercado de trabalho, é desejável ter uma segunda língua. Existem muitos cursos de inglês e a 

presença dos cursos EAD aumentou a concorrência e disputa por clientes. O CCAA é um curso 

tradicional no Brasil, atuando no mercado há 57 anos. Sua metodologia inovadora, na época, e 

o uso de recursos tecnológicos, como videocassete (década de 80) e computadores (década de 

90) foram os diferenciais que levaram o curso a conquistar o espaço que tem hoje.  
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 No contexto atual, as pessoas comunicam-se, utilizando as redes sociais. Além do 

habitual bate-papo, as fotos e posts, que podem ser reflexões, comentários e frases motivadoras, 

são publicados com a intenção de ganharem likes ou curtidas. No anúncio, o Eu-enunciador 

elabora seu texto, projetando um Tu-destinatário conectado às redes sociais, representado por 

uma jovem que está recebendo likes e emojis positivos, como resposta, por ter optado pelo curso 

para aprender inglês e realizado seu sonho de ir à Nova Iorque, cidade que aparece ao fundo.  

A presença de uma moça na faixa dos 20 anos e do amarelo nos emojis confere à 

publicidade um tom jovial, em acordo com o Tu-destinatário. Embora o curso apresente uma 

abordagem diferenciada para todas as faixas etárias, é bastante popular entre o público jovem. 

O azul ao fundo indica um céu que remete a infinitas possibilidades que o aprendizado de inglês 

pode proporcionar. 

 Observa-se um equilíbrio entre imagem e enunciado verbal. No topo do anúncio, a 

marca CCAA aparece como o ator principal, o agente que conduzirá o leitor a falar inglês 

fluentemente, por meio de um método natural, que exigiria pouco esforço, e audiovisual, 

considerando o ato de ver e a direção do olhar da jovem que parece focar uma tela de televisão: 

“Quando você vê, you are speaking” (você está falando). Aprender um idioma pode ser um 

processo difícil e demorado, fato que gera resistência para muitos que precisam e desejam se 

comunicar em outra língua. O CCAA coloca-se justamente como o auxiliar nesse processo. 

 

Peça 9: Campanha “Grand Jeu Mon Timbre en Ligne emoji, La Poste” 

 

 

Fonte: http://m6pub.fr/m6-publicite-lance-1ere-chasse-aux-emoji-television-poste-starcom/, 2018. 

 

http://m6pub.fr/m6-publicite-lance-1ere-chasse-aux-emoji-television-poste-starcom/
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 A campanha “Grande jogo Meu Selo emoji on line”, promovida pelo canal de televisão 

M6 e pelo La Poste, o serviço de correios da França, faz uso dos emojis como um recurso 

estratégico para apresentar o serviço de compras de selos on-line. A publicidade veiculada na 

TV, em março de 2018, divulga um jogo interativo, no qual o espectador deve encontrar selos 

emojis escondidos entre os anúncios. 

 O enunciado verbal possui as frases afirmativas no modo imperativo, impondo ao 

interlocutor a execução de uma ação, por meio da injunção: “Jogue com Meu Selo e esses 

emojis. Todos os dias, tente ganhar uma linda estadia!” 

 Do aspecto composicional, os selos (produtos) encontram-se em primeiro plano, 

centralizados entre os dois enunciados e entre os emojis que aparecem com pouca nitidez, em 

segundo plano, contrastando juntamente com o enunciado da campanha, em fundo amarelo e 

letras brancas, com o fundo azul claro e iluminado. Essa combinação agrada um público com 

faixa etária ampliada, dos 20 aos 50 anos, de acordo com Bamz (1980) apud Farina (2006), por 

causar um equilíbrio de sensações e efeitos entre a tranquilidade proporcionada pelo azul e a 

alegria e dinamismo proporcionados pelo amarelo. É, portanto, uma publicidade que projeta 

um Tu-destinatário, que varia entre o espectador maduro e o espectador jovem, cuja visada 

fazer-fazer está implícita no argumento “Jogue para tentar ganhar”. 

 A finalidade dessa publicidade é conseguir a adesão do leitor para participação em tal 

jogo. Assim como o ato de consumir, o ato de jogar, por si só, desperta sensações de prazer e 

euforia, enquanto o benefício anunciado “ganhar uma linda estadia” e objetivo da campanha, 

que é apresentar os serviços de compras on-line, são colocados em segundo plano. O imaginário 

revelado relaciona-se ao prazer, à fantasia de ganhar um grande prêmio e ao risco de perder. 

Mais do que adquirir um bem ou um serviço, o destinatário deseja se envolver em uma 

atmosfera de excitação e expectativa que o jogo e o consumo proporcionam. 

 Realizadas as análises, torna-se importante alinhar os conceitos trazidos ao longo de 

toda a fundamentação teórica. Procederemos, pois, às considerações finais do presente trabalho. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 No contexto da cibercultura, as marcas adotam cada vez mais estratégias de 

comunicação focadas na proximidade, com o objetivo de influenciar o consumidor e aproveitar 

seu crescente poder de expressão para gerar maior visibilidade. 

 Neste estudo, de acordo com os objetivos traçados inicialmente, examinamos, em nove 

peças publicitárias, a construção da argumentação icônico-linguística com os emojis e como 

esses elementos são afetados pelos imaginários sociodiscursivos. A hipótese da pesquisa reside 

no fato de os emojis, ao serem utilizados a partir de imaginários que o interlocutor tem do social, 

configuram uma estratégia de captação. 

 O primeiro aspecto a ser ressaltado relaciona-se às noções de identidade discursiva dos 

atores na mise en scène publicitária e ao modo de organização do discurso. O anunciante 

aparece sob a máscara de um Eu- enunciador que se coloca como benfeitor ao apresentar um 

produto capaz de satisfazer as necessidades e desejos do Tu-destinatário, a imagem que o 

anunciante projeta do público, que tanto pode ser um consumidor potencial ou efetivo.  

 Observa-se a prevalência do modo de organização enunciativo no ato alocutivo, ou seja, 

o enunciador, ao posicionar-se como conselheiro, ao estabelecer um contrato de confiança com 

o destinatário, implica-o na enunciação por meio das seguintes modalidades: o aviso (peças 1, 

8), a sugestão (peças 2, 3) e a injunção (peça 9). Nas peças 5; 6 e 7, o locutor assume o 

comportamento delocutivo, a fim de estimular o consumidor a se identificar com a asserção. A 

peça 4 apresenta marca de comportamento alocutivo, visto que tanto locutor quanto interlocutor 

são implicados e, ao mesmo tempo, delocutivo, ao apresentar o produto por meio de uma 

asserção. 

 De acordo com a Teoria dos signos, verificou-se que os emojis atuam como: ícones, ao 

estabelecerem relação de semelhança com determinado objeto; índices, ao indicarem uma 

conversa em plataforma digital; e símbolos, ao representarem o leitor e sensações causadas pelo 

produto anunciado. 

 Outro ponto a ser destacado diz respeito à relação entre as cores e o efeito desejado. O 

contraste entre cores tende a aumentar o grau de atenção dos anúncios e a abranger uma faixa 

etária mais ampla do público. 

 Nas publicidades, ressoam imaginários e representações sociais, além de saberes de 

conhecimento e, principalmente, de crença. Logo, é possível estabelecer que o sujeito 
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enunciador apropria-se, muitas vezes, de imaginários sociodiscursivos de nosso mundo real 

para, assim, estruturar seu próprio discurso. 

 Observamos que a dinâmica do consumo envolve não só a aquisição de um bem, mas 

de uma forma de sociabilidade, a qual envolve um cerimonial de hierarquização e distinção 

social. 

 Embora os emojis sejam facilmente compreendidos por falantes de toda parte do globo, 

seus sentidos estão ancorados na linguagem verbal. Em todas as peças, os emojis atuam como 

elemento de sustentação, reforçando o enunciado textual. Nas peças estrangeiras, a marca guia 

o leitor para a compreensão do que está sendo anunciado.  Com exceção das publicidades que 

vendem serviços (peças 4; 8 e 9) e daquelas que são campanhas (peças 1 e 6), observamos, nas 

peças de marcas consagradas, que o produto aparece com pouco destaque (peça 5) ou nem 

mesmo aparece ou tem suas qualidades descritas (peças 2 e 7).  

 A única peça que apresenta seu produto em evidência é o anúncio do carro Renault 

Sandero. A marca, apesar de bastante conceituada na França e nos demais países europeus, 

entrou no mercado brasileiro há apenas 20 anos, logo ainda necessita conquistar a confiança do 

público. Para tal, lança mão de mais de um recurso para atrair a atenção: destaque para o 

produto; presença de atores famosos e estratégias discursivas que aproximam o locutor do 

interlocutor. Os emojis tanto enfatizam as escolhas lexicais do enunciador, quanto evidenciam 

visualmente o produto. 

 O segundo objetivo desse estudo relaciona-se aos imaginários evocados nas 

publicidades, a partir de estereótipos, representações cristalizadas sobre algo. Nas análises das 

peças 2 e 3, constata-se que o consumo está associado a uma exibição pública, que remete à 

busca de dignidade e de virtuosidade. Dar visibilidade à ação de consumir diz respeito à busca 

de valor numa determinada comunidade, cujos membros se comparam e se distinguem uns dos 

outros.  

 O automóvel é parte de um processo de identificação e pertencimento a uma 

determinada categoria na estratificação social, que atualmente ocorre, sobretudo, nas redes 

sociais digitais. Tanto texto verbal, quanto o visual com a presença de emojis apenas confirmam 

um estereótipo que foi criado e, posteriormente, absorvido ao imaginário da sociedade 

ocidental, à medida que a indústria automobilística se desenvolvia.  

 Em todas as peças, os imaginários sociodiscursivos são materializados, por meio de 

estereótipos ou imagens coletivas cristalizadas que são representadas visualmente pelos emojis. 

As publicidades criam, veiculam e confirmam essas generalizações. Porém, se considerarmos 
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o contexto social atual, no qual vigora a igualdade de gêneros, observamos na peça 5 uma 

possível modificação nos imaginários, uma vez que o anúncio concede ao leitor uma 

interpretação que o desloca do estereótipo tradicional.  

 A confirmação ou deslocamento de determinada crença pode suscitar diversos efeitos. 

Com base nas análises, apesar de reproduzir estereótipos que já são parte dos imaginários 

coletivos, os emojis são utilizados em textos publicitários como uma estratégia de sedução, pois 

refletem uma identidade coletiva de pertencimento à rede. Desse modo, despertam a atenção e 

a empatia do público, além de estabelecerem uma cumplicidade, tirando o consumidor da 

indiferença. Constata-se que para a publicidade é mais seguro reproduzir os estereótipos que já 

são parte dos imaginários do que propor algo novo.  

 Concluindo, pode-se dizer, ratificando a hipótese da pesquisa que, presentes em nossas 

conversas diárias em redes sociais e em aplicativos de conversa instantânea, os emojis captam 

os consumidores, justamente por serem para a publicidade uma forma criativa e divertida de 

apresentar um produto ou uma marca.  
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RESUMO 

 

Hoje, a cada instante, somos surpreendidos com os avanços na área de comunicação, que por 

consequência, afetam a linguagem. A publicidade é o meio de comunicação em massa que, 

atento a essas mudanças, reinventa-se e busca comunicar de maneira cada vez mais eficaz e 

sedutora, renovando-se, constantemente ao adotar novas estratégias. Tendo isso em mente, o 

presente trabalho tem por objetivo investigar a função dos emojis na mensagem publicitária e 

os imaginários sociodiscursivos evocados, a partir da análise de nove peças publicitárias, 

veiculadas entre os anos de 2015 e 2018, sob à luz da teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, desenvolvida por Patrick Charaudeau. Para tal análise, serão consideradas as  noções 

de sujeitos do ato de linguagem, o processo de semiotização do mundo, contrato de 

comunicação, visadas discursivas, bem como a noção de imaginários sociodiscursivos, pois, 

afinal, a mensagem publicitária é construída sob representações sociais. Por fim, para a análise 

do texto não verbal, são consideradas também algumas noções da teoria dos signos de Charles 

Sanders Peirce e da Gramática do Design Visual de Kress e Van Leeuwen. Espera-se, dessa 

forma, contribuir com as pesquisas no campo da comunicação humana e das ciências da 

linguagem e, de alguma forma, com o ensino de língua materna. 
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ABSTRACT  

Today, every moment, we are surprised by the advances in the area of communication, which 

consequently affect the language. Advertising is the means of mass communication that, aware 

of these changes, reinvents itself and seeks to communicate in an increasingly effective and 

seductive way, renewing itself, constantly when adopting new strategies. With this in mind, the 

present work aims to investigate the role of emoji in the advertising message and the 

sociodiscursive imaginaries evoked from the analysis of nine advertising pieces between the 

years 2015 and 2018, under the light of the Semiolinguistic theory of Analysis of Discourse, 

developed by Patrick Charaudeau. For this analysis, the notions of subjects of the language act, 

the World Semiotization Process, Communication Contract, Discursive Targets, as well as the 

notion of Sociodiscursive Imaginaries will be considered, after all the advertising message is 

constructed under social representations. Finally, for the analysis of the nonverbal text, some 

notions of the theory of the signs of Charles Sanders Peirce and the Grammar of the Visual 

Design of Kress and Van Leeuwen are also considered. It is hoped, therefore, to contribute to 

research in the field of human communication and language sciences and, in some way, to the 

teaching of mother tongue. 

Key-words: Semiolinguistic, publicity, emojis. 
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