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RESUMO 

 

Esta dissertação investiga de que maneira a seleção vocabular, a partir de termos 

de uso corrente, contribui para qualificar e exaltar os imóveis de luxo do Recife 

anunciados no veículo jornal. Além disso, busca analisar a utilização dos empréstimos 

lingüísticos na nomeação dos imóveis, procurando verificar de que forma o uso de 

termos estrangeiros enaltece esses produtos e como os empréstimos se classificam de 

acordo com a sua origem (anglicismo, galicismo, espanholismo, italianismo, helenismo, 

latinismo) e quanto à sua função de uso ou necessidade (empréstimos denotativos e 

conotativos). Situando-se no campo dos estudos lingüísticos da Lexicologia e da 

Semântica, com o suporte de alguns conceitos da Análise do Discurso, o trabalho, numa 

abordagem qualitativa, observa os usos dos sentidos contrários e da repetição nos 

anúncios de imóveis. Para tanto, utiliza-se de um corpus constituído de 24 (vinte e 

quatro) anúncios de venda de imóveis de luxo do Recife, que foram coletados no Jornal 

do Commercio e no Diário de Pernambuco nos anos de 2004 e 2005. Os resultados 

indicam que os recursos dos sentidos contrários e da repetição ocorrem em estruturas 

paralelísticas, o que contribui para a expressividade da mensagem e facilita a sua 

memorização pelo receptor do anúncio. A análise dos empréstimos lingüísticos na 

nomeação dos imóveis de luxo do Recife mostra que os anglicismos são os empréstimos 

mais utilizados nos anúncios do corpus. 

 

Palavras-chave: anúncios de imóveis, termos contrários, repetição, empréstimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research investigates how the word selection, by the use of ordinary terms, 

contributes to qualify and exalt the sumptuous residential buildings for sale in Recife, 

advertised in the newspaper. It also intends to analyze the use of borrowings in the 

nomination of the residential buildings, observing how terms from other languages 

praise these products and how these borrowings are classified according to its origin 

(Anglicism, Gallicism, Hispanicism, Italianism, Hellenism, Latinism) and according to 

its use or necessity (denotative and connotative borrowings). Situated in the linguistic 

fields of Lexicology and Semantics, with the support of some notions of Discourse 

Analysis, this study, in a qualitative approach, observes the uses of the contrary terms 

and the repetition in the advertisements of residential buildings. The corpus is 

constituted of 24 (twenty four) advertisements of sumptuous buildings for sale in Recife, 

which were collected in the Jornal do Commercio and the Diário de Pernambuco in the 

years of 2004 and 2005. The results indicate that the contrary terms and the repetition 

are used in parallel structures, which contribute to the expressiveness of the message 

and facilitate its memorization by the receptor of the advertisement. The analysis of the 

linguistic borrowings in the nomination of the sumptuous residential buildings of Recife 

shows that the Anglicisms are the borrowings most used in the advertisements of the 

corpus. 

 

Key-words: advertisements of residential buildings, contrary terms, repetition, 

borrowings. 
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INTRODUÇÃO 

 

Textos publicitários na mídia impressa 

 

 A publicidade é um texto que prende a atenção das pessoas, qualquer que seja 

sua origem, posição social, profissão ou faixa etária. Normalmente, o seu público não a 

procura, pois este busca os meios de comunicação apenas para obter informações e 

entretenimento. Ela é que vem a nós, com seus atrativos, utilizando as suas armas 

infalíveis para nos aprisionar. Veiculada pelos meios de comunicação de massa, a 

publicidade invade o nosso lar e outros espaços que ocupamos em nosso cotidiano. 

Para provocar o interesse do receptor e informá-lo sobre o produto/serviço que 

anuncia, a mensagem publicitária recorre aos jogos de palavras, desafiando o receptor a 

decifrá-los, e assim, ele é convidado a tomar parte nesse universo lúdico. Além disso, a 

publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, ideais e outras elaborações 

simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua que lhe serve de veículo. Dessa 

forma, a publicidade, por meio da linguagem, distrai, encanta, seduz e informa, para, 

finalmente, convidar o receptor a consumir um produto ou utilizar um serviço. Assim, a 

uma ação comercial se acrescenta, segundo Carvalho (2004), uma ação ideológica e 

cultural, uma vez que a propaganda exerce sobre os indivíduos a ela expostos efeitos 

que vão desde a simples aquisição do produto anunciado à adesão e assimilação da 

ideologia social que o produz. 

Mas é graças aos meios de comunicação de massa, grandes aliados da 

publicidade, que ela consegue atingir o receptor e transmitir a sua mensagem. Os 

jornais, por exemplo, publicam diariamente um universo gigantesco de anúncios. A 

maior parte desses anúncios muda a cada dia, como mudam as notícias; efêmeros, os 

anúncios têm a duração fugaz do jornal. Praticamente, a cada dia, se renovam. Como 

afirma Carvalho (1996, p. 15), o anúncio constitui o canal de publicidade por 

excelência, estabelecendo uma ligação direta entre a oferta e a procura, daí sua 

importância nos nossos dias, uma vez que informa os segmentos interessados do público 

sobre a existência de algo disponível por certo preço. 

Hoje, há basicamente dois tipos de anúncios em jornais da grande imprensa 

(Brandão, 2003, p. 28). O primeiro tipo é constituído por aqueles anúncios que vêm 

dispostos em série, em páginas e páginas geométrica e milimetricamente divididas. São 

inseridos em páginas especiais e dispostos por assunto. Geralmente, esses anúncios 



informam as ofertas e procuras de imóveis, veículos e serviços. Colocados um ao lado 

do outro, mimetizando a reprodução em série da indústria cultural, esses anúncios 

promovem a venda de um produto entre vários outros similares. Brandão observa ainda 

que esse tipo de anúncio se mantém mais fiel à tradição, pois conserva uma linguagem 

mais objetiva e visa um efeito mais informativo. Neste sentido, Vestergaard & Schroder 

(2000, p. 2-3) admitem que o anúncio classificado, como assim o denominam, 

aproxima-se bastante da mera notícia, pois são lidos apenas por pessoas especialmente 

interessadas em certo produto ou serviço. 

O segundo tipo de anúncio presente no jornal recebe um tratamento mais 

individualizado. Diferenciando-o do anúncio classificado, Vestergaard & Schroder 

utilizam o termo anúncio de exibição. Segundo os autores, tais anúncios são colocados 

em destaque nos jornais e revistas a fim de chamar a atenção dos leitores, cujo principal 

interesse no veículo não é um determinado anúncio. Vestergaard & Schroder destacam 

ainda que a regra é o anúncio de exibição ser divulgado por grandes empresas ou 

entidades – quase sempre por meio de uma agência profissional de propaganda –, 

enquanto o anunciante das páginas de classificados é geralmente uma pequena firma 

local ou um cidadão que o redige de próprio punho. 

Para Baudrillard (1968), este tipo de anúncio desempenha as duas funções da 

publicidade atual: procura, além da promoção de vendas (função manifesta), estabelecer 

uma temática que visa a proteção e gratificação do consumidor (função latente). Dessa 

forma, o discurso publicitário atual é atravessado por duas vozes enunciativas: uma voz 

manifesta e outra latente que está num subtexto, nos implícitos, trabalhando com toda 

uma temática que visa a proteção e gratificação do consumidor. Por sua vez, Brandão 

(op. cit., p. 28) defende que os anúncios veiculados hoje pela mídia impressa diária – o 

jornal – apresentam sob a base comum (a função manifesta, que é a de promover a 

venda de um produto, e que constitui a característica essencial de um anúncio) “outra 

função, latente, mas tão (ou mais?) importante quanto a anterior: promover a venda de 

bens simbólicos (status, juventude, beleza, padrões de comportamento e de consumo 

valorizados pelo grupo social dominante, detentor do poder econômico e político) pelo 

estabelecimento de uma temática de proteção e gratificação”. 

Os anúncios atuais, segundo Brandão, se utilizam de uma estratégia de 

linguagem que, interagindo intersemioticamente, adota estratégias não só 

argumentativas, mas também de sedução, de envolvimento pelo emocional. Tais textos 

publicitários também exploram recursos retóricos e visuais para persuadir e seduzir o 
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receptor, apesar do veículo jornal não contar com um material que permita uma 

qualidade de reproduções e fotos tão boa quanto a revista, cujo material favorece 

procedimentos gráficos mais sutis e eficazes (Carvalho, 1996, p. 15). 

No caso dos anúncios que promovem a venda de imóveis de luxo no Recife, que 

constituem o objeto de estudo de nosso trabalho, estes revelam o ideal de moradia da 

classe média de nossa sociedade, ressaltando as qualidades do produto anunciado de 

acordo com os interesses e necessidades de um público específico no que se refere ao 

poder aquisitivo e estilo de vida. Assim, este gênero publicitário torna-se objeto 

interessante para apreendermos aspectos da vida social e cultural recifense. Como diz 

Carvalho em seu artigo Quarto de despejo1, “a arquitetura como arte que é, faz parte da 

cultura de um povo, testemunha suas escolhas, seu gosto estético, seus hábitos 

cotidianos, preconceitos e idiossincrasias”. Assim, a nossa arquitetura conta a história 

do Brasil à sua moda e define o homem que a projeta, constrói e habita. 

 

Justificativa e Objetivos 

 

Embora a linguagem seja um instrumento de grande valia para a construção das 

mensagens publicitárias, uma vez que os recursos lingüísticos auxiliam o emissor a 

atingir o objetivo último do texto publicitário – envolver o receptor de modo a fazê-lo 

comprar –, sua importância na elaboração de propagandas comerciais tem, muitas vezes, 

passado despercebida pelos pesquisadores. 

Tal fato pode ser observado entre os publicitários, uma vez que as análises de 

publicidades realizadas por esses profissionais geralmente tratam apenas dos aspectos 

mercadológicos. Há, portanto, uma escassez de estudos que procuram fazer uma 

sistematização dos recursos lingüísticos que são explorados no texto publicitário. Para o 

profissional em publicidade, aquele que se dispõe a atuar como criador, a abordagem 

lingüística do texto publicitário é imprescindível, pois é necessário tanto o 

conhecimento como um bom domínio dos mecanismos da linguagem publicitária para 

que os textos produzidos provoquem o interesse do seu público, e assim, cumpram sua 

finalidade, que é a de convencer o receptor a consumir o seu produto. 

Por outro lado, sabemos que, diferentemente do texto literário, cujo objetivo está 

tanto na exploração e apresentação de recursos lingüísticos como no conteúdo da 

                                                 
1 Carvalho, Nelly. Quarto de despejo. 31 de maio de 1991, Jornal do Commercio. 
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mensagem, o texto publicitário se vale dos recursos da língua para chamar a atenção do 

receptor para o conteúdo da mensagem. Estes são importantes na medida em que tornam 

o texto publicitário mais interessante ao seu provável leitor ou ouvinte. A rima, o ritmo 

e a aliteração, por exemplo, despertam prazer estético no receptor, além de facilitar a 

memorização do que é dito na publicidade. 

Também os estudiosos na área da Lingüística, até algum tempo atrás, mostravam 

pouco interesse por pesquisas acerca do uso da linguagem na elaboração de 

propagandas comerciais, o que é injustificável, uma vez que as publicidades são 

manifestações discursivas fundamentais com as quais nos deparamos constantemente no 

dia-a-dia. Atualmente, entretanto, pesquisadores e lingüistas vêm reconhecendo, cada 

vez mais, que a realização de trabalhos a respeito da publicidade é de extrema 

relevância para os estudos no campo da Lingüística. 

Além disso, há que se levar em conta o fato de que no mundo da publicidade 

busca-se, antes de proceder à criação do texto publicitário, pensar no efeito que se 

deseja provocar no receptor (Carvalho, 2004). A autora explica que, antes de elaborar o 

texto, o publicitário considera primeiramente o receptor ideal da mensagem, ou seja, o 

público para o qual a mensagem está sendo criada. É a partir dessa preocupação que o 

discurso da publicidade é programado, determinando-se o conteúdo do anúncio e a 

forma de apresentação do produto. Em outras palavras, é necessário que a publicidade 

fale a língua do receptor para que seja bem-sucedida, e disso os publicitários devem 

estar conscientes ao produzirem os textos que serão veiculados nas mais diversas mídias 

disponíveis hoje para a divulgação de produtos/serviços. 

Por conseguinte, as pesquisas que procuram observar as mais diversas 

possibilidades de exploração dos recursos da língua em um determinado tipo de 

publicidade revestem-se de grande importância para os estudos lingüísticos. 

Com base em tudo que foi dito, podemos perceber que há justificativas práticas 

para a produção de trabalhos nesta direção, uma vez que um estudo que busque refletir a 

respeito da utilização dos recursos lingüísticos nas publicidades, bem como discutir os 

efeitos deste uso na recepção das mensagens publicitárias pode apontar para a melhoria 

da qualidade dos textos que os publicitários elaboram no dia-a-dia, além de contribuir 

para conscientizar tais profissionais quanto ao fato de que não basta conhecer o 

mercado, seus gostos e necessidades. 

Quanto ao domínio da Lingüística, os trabalhos que procuram analisar as 

produções publicitárias têm se intensificado nos últimos anos, abrangendo, inclusive, o 
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estudo de uma gama razoavelmente ampla de categorias de publicidades, veiculadas 

tanto na mídia escrita como na falada: outdoors, comerciais de televisão, anúncios em 

revistas e jornais, etc. Observamos, também, que as publicidades analisadas nesses 

trabalhos anunciam uma grande variedade de produtos. 

Há, todavia, um tipo de publicidade a respeito do qual se verifica uma grande 

escassez de pesquisas: a publicidade que promove a venda de imóveis. Uma outra 

motivação para este trabalho origina-se do fato de que a publicidade que anuncia 

imóveis encontra-se atualmente bastante presente em nossa sociedade. Aliás, o anúncio 

de imóveis é um tipo de anúncio bastante antigo no Brasil, segundo informa Ramos 

(1998, p. 25), datando o primeiro anúncio de imóvel do ano de 1808. Além disso, trata-

se de um tipo de publicidade que anuncia um bem duradouro, que não se encontra nas 

prateleiras de um supermercado, e que, por isso, requer do consumidor a realização de 

uma pesquisa abrangente de preço, bem como uma pesquisa das vantagens que o 

produto pode proporcionar ao consumidor. 

No que diz respeito à nomeação dos imóveis de luxo anunciados nos jornais, 

este constitui um aspecto de análise particularmente interessante para os estudos 

lingüísticos, pois investiga os usos dos itens lexicais da língua portuguesa para nomear 

tais produtos, de modo a diferenciá-lo dos demais. Além do português, recorre-se 

também a empréstimos de outras línguas para sugerir o status do imóvel. No processo 

de nomeação de produtos em geral, a língua inglesa é a mais utilizada, por conta da sua 

influência político-cultural no Brasil. O ato de nomear é fundamental nos anúncios de 

imóveis da atualidade, pois revela a preocupação do anunciante em valorizar tanto o 

imóvel – mercadoria concreta –, como as mercadorias simbólicas, oferecidas ao 

consumidor por meio da aquisição do produto. 

Instituída a marca por meio do nome, resta impor a imagem da marca, exaltando 

o objeto. Um dos recursos lingüísticos usados para qualificar e exaltar o objeto é a 

seleção vocabular, a partir de termos usuais na língua (Carvalho, 1996, p. 46). Segundo 

Costa (in: Farias, 1996, p. 34), os itens léxico-semânticos que qualificam e exaltam a 

marca/produto podem ser analisados através da relação de sentidos, como a relação de 

equivalência (sinônimos) e a relação de contrários (antônimos), além da relação de 

significado/significante (homonímia e polissemia), dos intensificadores (enfatizadores 

e amplificadores) e das figuras de retórica, como o eufemismo, a metáfora, a 

metonímia e a repetição, figuras freqüentemente encontradas na publicidade. 
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A relação de sentidos contrários, expressa com palavras ou lexias cujos sentidos 

são opostos, constitui um recurso extremamente rico em publicidade, sendo bastante 

utilizada nesses textos. É muito comum os termos antônimos aparecerem em estruturas 

paralelísticas, ocupando posição idêntica e, quando isto ocorre, estas posições 

favorecem a comparação, estimulando a ligação entre os termos contrários. 

Outro recurso muito interessante e freqüentemente explorado nas publicidades 

em geral é a repetição, que desempenha muitas funções nas mensagens publicitárias, 

produzindo, assim, efeitos de sentido variados. 

Com o propósito de suprir a carência de trabalhos que analisem os aspectos 

lingüísticos nos anúncios publicitários de imóveis, o presente trabalho se propõe a 

observar e discutir, a partir do corpus selecionado, o uso dos recursos da repetição e da 

relação de sentidos contrários nos anúncios de imóveis. Como objetivos específicos, a 

pesquisa visa a: 

 

a) identificar os principais recursos lingüísticos explorados pelos anúncios de imóveis 

para qualificar e exaltar o produto; 

b) examinar como se dá a utilização de empréstimos lingüísticos no processo de 

nomeação dos imóveis anunciados nas publicidades que formam o corpus, observando 

como tais empréstimos se classificam quanto à sua origem e quanto à sua função ou 

necessidade. 

 

Esta dissertação objetiva investigar as questões propostas sob as seguintes 

hipóteses: (1) Os recursos da repetição e dos sentidos contrários são muito explorados 

nos anúncios que compõem o corpus; (2) A utilização da repetição nos anúncios 

selecionados tem por objetivo principal a intensificação de sentido; (3) Os termos 

contrários utilizados nestes anúncios imobiliários aparecem sempre em estruturas 

paralelísticas; (4) No corpus, o inglês é a língua da qual mais se toma termos 

emprestados para a nomeação de imóveis. 

 No capítulo 1, intitulado “Linguagem, discurso e gênero”, apresentaremos as 

principais concepções de linguagem adotadas ao longo do desenvolvimento da 

lingüística. Também abordaremos a mudança de paradigma ocorrida nos estudos 

lingüísticos a partir dos anos 50, o que determinou a passagem do estudo do sistema 

para o estudo dos usos da língua. Além disso, trataremos das abordagens acerca do 
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texto, do discurso e, finalmente, do gênero, apresentando definições a respeito desses 

termos, que são essenciais aos estudos lingüístico-discursivos atuais. 

 No capítulo 2, abordaremos o gênero publicitário, considerando os seguintes 

aspectos: contrato de fala (estratégia de ocultação e estratégia de sedução/persuasão); 

circuito da fala publicitária; marcas do sujeito da enunciação no texto publicitário; 

características enunciativas; tipos discursivos utilizados (enunciativos, narrativos, 

argumentativos). 

 No capítulo 3, trataremos do discurso propagandístico, que admite uma 

subdivisão entre discurso político e publicitário, apresentando as semelhanças e as 

diferenças entre tais discursos. Também abordaremos os principais valores da classe 

dominante veiculados pelo discurso publicitário nos textos de propaganda, bem como 

aspectos importantes que caracterizam este discurso: recursos utilizados pela 

publicidade para convencer e seduzir o receptor e as vias de recepção do discurso 

publicitário. 

 O capítulo seguinte, intitulado “Texto publicitário”, trata da importância e 

alcance da publicidade na moderna sociedade ocidentalizada e industrializada. Outra 

questão abordada é a forma como se dá a comunicação do texto publicitário com o 

receptor, por meio do uso de estereótipos (modelos idealizados pela sociedade) e de 

fórmulas fixas da língua, que, por serem familiares ao receptor, permitem ao texto 

publicitário conquistar a adesão do público à mensagem. Apresentaremos, ainda, os 

efeitos retóricos freqüentemente utilizados em publicidade (figuras de retórica e 

estratégias persuasivas), bem como os esquemas básicos aos quais recorre o texto 

publicitário para obter o convencimento do receptor. O ato de nomeação, aspecto a ser 

analisado nos anúncios de imóveis do nosso corpus, também é abordado neste capítulo. 

Além disso, trataremos da linguagem publicitária, considerando aspectos que 

caracterizam o texto publicitário e o distingue de outros textos. 

 Por fim, no capítulo 5, faremos a caracterização do corpus, constituído de 

anúncios de imóveis de luxo, estabelecendo uma comparação entre os anúncios de 

imóveis atuais e os anúncios do século XIX. Assim, procuraremos salientar as 

diferenças entre estas duas épocas, no que se refere ao modo de organização da 

sociedade e ao ideal de moradia, retratados nestes anúncios. Em seguida, analisaremos, 

nos anúncios de imóveis do corpus, o uso dos recursos lingüísticos que qualificam e 

exaltam os imóveis de luxo do Recife, a saber: sentidos contrários, metáfora, 

eufemismo, séries sinonímicas, polissemia e homonímia (ambigüidade), repetição e 
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intensificação lingüística. Outro aspecto analisado nos anúncios de imóveis é o 

empréstimo lingüístico, comumente utilizado para nomear os imóveis de luxo do 

Recife. 

 

Tipologia do Corpus 

 

 O corpus desta pesquisa constitui-se de 24 (vinte e quatro) anúncios de imóveis 

de luxo publicados nos cadernos Classicom, do Jornal do Commercio, e Classilíder, do 

Diário de Pernambuco, ambos em circulação no estado. Selecionamos anúncios 

publicados entre os meses de agosto de 2004 e dezembro de 2005. No que diz respeito 

ao perfil dos leitores dos jornais, o Jornal do Commercio e o Diário de Pernambuco são 

lidos pelas classes economicamente favorecidas da nossa sociedade. Os anúncios de 

imóveis do corpus se dirigem a um público específico quanto à classe social, poder 

aquisitivo e estilo de vida. 

 No que se refere à análise dos recursos lingüísticos que qualificam e exaltam os 

imóveis, destacamos que tais aspectos serão observados na mensagem publicitária como 

um todo. 

Escolhemos o meio jornal como fonte de pesquisa por dois motivos. Em 

primeiro lugar, porque o jornal geralmente é descartado como material de estudo 

quando o tema é anúncio publicitário. No entanto, sabemos que o público-alvo do jornal 

é mais generalizado do que o público do veículo revista, pois inclui diversas faixas 

etárias, sociais, econômicas, grupos de interesse, etc. Tal fato, por sua vez, torna o 

jornal um meio essencial à veiculação de propaganda de diversos produtos, inclusive 

imóveis. Em segundo lugar porque, embora os anúncios de venda de imóveis novos 

sejam atualmente veiculados em diferentes mídias (outdoor, jornal, TV, panfletos, 

encartes, revistas especializadas), o jornal foi o primeiro veículo a anunciar a existência 

de imóveis para vender/alugar. Aliás, antes do aparecimento do anúncio inaugural em 

jornal (que tratava da venda de imóvel), a propaganda escrita praticamente inexistia. 

A coleta do corpus foi feita inicialmente a partir de um critério: título apelativo 

do ponto de vista dos recursos lingüísticos utilizados. Posteriormente, levando em 

consideração a natureza do produto anunciado e o veículo escolhido, os anúncios foram 

selecionados com base em outros dois critérios: a localização do imóvel anunciado e a 

legibilidade do anúncio. No que se refere ao primeiro critério, selecionamos para análise 

apenas anúncios de imóveis situados em bairros do Recife. Já o segundo critério foi 
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considerado importante pelo fato de que a publicidade em jornal geralmente não dispõe 

de recursos gráficos (qualidade do papel, por exemplo) bons o suficiente para garantir a 

perfeita visualização do produto, como ocorre com as revistas. 

No que se refere à metodologia de análise, os dados obtidos serão submetidos 

aos campos da Lexicologia e da Semântica. Para abrangermos os objetivos propostos, 

nos fundamentamos em alguns conceitos da Análise do Discurso. 

Embora a análise quantitativa seja importante aos objetivos deste trabalho, a 

análise qualitativa predomina ao longo da investigação, uma vez que os dados sofrem 

um tratamento interpretativo. Como dissemos anteriormente, a nossa preocupação é 

observar não apenas a freqüência na utilização dos recursos lingüísticos nos anúncios de 

imóveis, mas também a forma como tais recursos se manifestam nesses textos, 

procurando identificar qual a finalidade do uso da repetição e da relação de sentidos 

contrários em cada ocorrência. 

No caso dos empréstimos lingüísticos, pretendemos verificar de que língua 

tomamos mais freqüentemente termos emprestados para nomear os imóveis de luxo 

anunciados nos textos publicitários do corpus. Quanto à origem dos empréstimos 

lingüísticos, procuraremos observar também a ocorrência de hibridismos na nomeação 

dos imóveis. Além disso, buscaremos classificar tais empréstimos de acordo com a sua 

intenção ou a sua necessidade de uso. Também pretendemos identificar que outros 

critérios são utilizados para enaltecer os imóveis anunciados. 

 Por último, ressaltamos que os aspectos visuais dos anúncios não serão, em 

princípio, considerados neste trabalho. Faremos observações a respeito destes elementos 

apenas se estas forem pertinentes aos objetivos da pesquisa. 

Nossa expectativa é de que esta pesquisa contribua não só para o 

ensino/aprendizagem de língua materna, mas também para a realização de estudos 

futuros a respeito da utilização dos recursos lingüísticos nas publicidades, 

principalmente no que se refere aos anúncios de imóveis. 

Na área da publicidade, esperamos que esse estudo contribua para a melhoria da 

qualidade dos textos que os publicitários elaboram no dia-a-dia, uma vez que ainda há, 

nesta área, uma escassez de trabalhos que procuram fazer uma sistematização dos 

recursos lingüísticos explorados no texto publicitário. 
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1. LINGUAGEM, DISCURSO E GÊNERO 

 

1.1 Concepção de linguagem 

 

 Em virtude do caráter complexo e multifacetado de que se reveste a linguagem 

humana, podemos perceber, ao longo do desenvolvimento da lingüística, as mais 

variadas concepções de linguagem e de língua que vão sendo adotadas nesse campo de 

estudo, definindo e redefinindo, de modo bastante diversificado, o seu objeto de 

investigação. As formas como a linguagem humana tem sido concebida podem ser 

resumidas em três campos: 

 

(a) Linguagem como instrumento (espelho) do mundo e do pensamento – De acordo 

com essa concepção, o homem representa para si o mundo através da linguagem 

e, nesse caso, a língua teria a função de representar (refletir) seu pensamento e 

seu conhecimento de mundo; 

(b) Linguagem como instrumento de comunicação – Nessa perspectiva, a língua é 

concebida como um código através do qual um emissor comunica a um receptor 

determinadas mensagens; 

(c) Linguagem como forma de ação ou interação social – A linguagem é vista como 

atividade, forma de ação, ação interindividual, orientada para um propósito 

específico, lugar de interação que permite aos membros de uma sociedade 

praticar os mais diversos tipos de atos comunicativos, que exigem dos 

participantes reações e/ou comportamentos, conduzindo-os ao estabelecimento 

de vínculos e compromissos anteriormente inexistentes. Trata-se, assim, de um 

jogo de relações cujas regras são determinadas na própria atividade social de 

interlocução. A partir dessa concepção, a lingüística passa a investigar a língua 

em uso, ocupando-se das manifestações lingüísticas produzidas por indivíduos 

concretos em situações concretas, sob determinadas condições de produção. 

Dessa forma, criam-se condições propícias para uma lingüística do discurso, 

como observa Koch (1984). 

 

A última concepção, que considera a linguagem como forma de ação ou 

interação social, é a que julgamos ser a mais adequada aos propósitos de nossa pesquisa, 

pois a linguagem não constitui uma realidade estática. Ela é uma atividade dinâmica, 
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através da qual um determinado indivíduo age sobre o outro, com o objetivo de levar o 

interlocutor a agir da forma que deseja, de acordo com o seu ponto de vista. 

O próprio Bakhtin (1979/1992) insiste no caráter social dos fatos de linguagem, 

considerando o enunciado como o produto da interação social em que cada palavra é 

definida como produto de trocas sociais. O enunciado, portanto, está ligado a uma 

situação material concreta e, por isso, depende de determinados fatores. De acordo com 

o filósofo russo, a palavra se orienta em função do interlocutor. Na realidade, a palavra 

comporta duas faces: procede de alguém e se dirige para alguém. Ela serve de expressão 

a um em relação ao outro, em relação à coletividade. Como diz Bakhtin, a palavra é 

uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 

extremidade, na outra se apóia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum 

do locutor e do interlocutor. 

No caso da publicidade, texto em que a tentativa de convencimento faz-se mais 

explícita do que em outros textos, o discurso é programado visando ao destinatário, ao 

receptor ideal da mensagem, ou seja, ao público para o qual a mensagem está sendo 

criada. Dessa forma, para que a publicidade atinja seus objetivos, é necessário que a 

linguagem seja adequada ao seu público-alvo (Carvalho, 1996, p. 19), que varia 

principalmente de acordo com o produto anunciado. 

 No entanto, se considerarmos a evolução da lingüística no século passado, 

observamos que praticamente meio século foi dedicado quase que exclusivamente ao 

estudo da linguagem humana enquanto código ou sistema autônomo. Esta postura foi 

adotada devido ao projeto iniciado pelo genebrino Saussure (1916), que afirmou ser “o 

verdadeiro e único objeto da lingüística o estudo da língua em si mesma e por si 

mesma”. Dessa forma, prevaleceu o que o lingüista denominou de “langue”, em 

detrimento da “parole”, isto é, o uso da língua. 

Como destaca Silveira (2005, p. 23), foi essa visão de língua de inspiração 

saussureana que determinou o programa clássico da chamada corrente lingüística 

predominante (mainstream linguistics), cujos princípios, sumariados pelo lingüista 

Beaugrande (1997, p. 28-9), nortearam a construção de várias teorias de língua: 

 

(a) A língua é um fenômeno bastante distinto de outros domínios do conhecimento 

humano ou atividade. 

(b) A língua deve ser descrita separadamente das condições sob as quais os falantes 

a usam. 
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(c) A língua deve ser descrita pelos critérios internos, baseados na língua em si. 

(d) A língua deve ser considerada como um sistema abstrato, uniforme e estável 

num determinado estágio de sua evolução, isto é, numa perspectiva sincrônica, 

melhor considerada no tempo presente do que no seu aspecto evolutivo ou 

diacrônico, ao longo do tempo histórico. 

(e) A descrição deve ser exposta num alto grau de generalidade – o que se aplica à 

língua como um todo ou mesmo ‘universalmente’ a todas as línguas. 

 

Quanto à contribuição de Saussure, é bom lembrar que a sua decisão de tomar o 

estudo da “langue” como objeto da lingüística foi motivada, na época, pela necessidade 

de atribuir à lingüística o status de ciência, sistematizando os estudos que buscavam 

investigar a linguagem. 

Nessa perspectiva, os estudos descritivos da língua no que se convencionou 

chamar de lingüística moderna centraram-se principalmente nos níveis fonético-

fonológico, morfológico e sintático. As unidades básicas de estudo foram evoluindo do 

fonema para a palavra, depois chegou ao sintagma e daí para a frase. Contudo, na visão 

inatista da linguagem, preconizada pela teoria gerativo-transformacional – que tem 

Chomsky como seu legítimo representante –, ocorre um forte componente mentalístico. 

O fato, no entanto, é que ainda se trabalhava dentro do paradigma estrutural, pois “o 

gerativismo também é uma versão particular do estruturalismo, no sentido bastante geral 

do termo” (Lyons, 1981, p. 204). O estruturalismo e o gerativismo são considerados 

teorias formalistas, por utilizarem uma concepção formal e procedimentos de análise 

igualmente formais da língua. 

A partir das décadas de 50 e 60, as contribuições advindas da filosofia da língua 

no período subseqüente à Segunda Guerra Mundial começam a influenciar os estudos 

lingüísticos. Esses estudos filosóficos inserem-se na tradição britânica da filosofia 

analítica, da qual destaca-se Ludwig Wittgenstein (1989) – considerado “o pai da 

filosofia lingüística” –, que por sua vez muito influenciou o chamado Grupo de Oxford 

no qual John L. Austin (1962) tomava parte. Para esses teóricos, a linguagem deve ser 

estudada a partir do seu uso, ou seja, a lingüística deve se preocupar com a linguagem 

ordinária. 

Temos aí uma verdadeira mudança de paradigma nos estudos lingüísticos, 

desviando-se o foco das atenções do sistema (com o estudo de formas uniformes, 

estáveis e abstratas) para o discurso, o que levou os cientistas a considerarem e 
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analisarem a linguagem como ação e uma forma de produzir e realizar atividades sociais 

significativas. Tais reflexões filosóficas que apareceram neste período de após-guerra 

também tiveram reflexos na antropologia e na sociologia, com retornos importantes nos 

estudos da linguagem, fazendo com que os estudiosos se preocupassem com as 

atividades lingüísticas em seus contextos. Assim, vão se consolidando os estudos dos 

usos da língua e seus entornos. 

Como observa Silveira, o ideal de uma lingüística formal inspirada na ciência 

positiva e rigorosa influenciada pelos filósofos lógicos do início do século é desbancado 

pela tendência funcionalista na lingüística depois dos anos 50. Assim, podemos dizer 

que dois principais paradigmas prevaleceram na lingüística do século XX: o formalismo 

e o funcionalismo. A primeira tendência investiga como os elementos e os padrões da 

língua são formados ou organizados; a última tendência investiga como esses elementos 

e padrões são postos em uso. Como declara Beaugrande (1997), os dados funcionais 

apontam em direção à questão do uso da língua, mantendo conectados a língua, o 

mundo e a sociedade. 

 O surgimento da pragmática, disciplina válida para subsidiar as pesquisas sobre 

os usos da língua, lança luzes sobre o estudo do discurso, com os seus trabalhos iniciais 

sobre a teoria dos atos de fala (Austin, 1962; Searle, 1969) e a teoria dos princípios e 

máximas conversacionais (Grice, 1975). Já as décadas de 60 e 70 foram muito ricas em 

outros estudos de cunho transdisciplinar envolvendo a linguagem como interação social. 

Tais pesquisas avançaram principalmente nas interfaces de várias ciências sociais 

(sociologia, antropologia, etnologia, etnografia) e da lingüística. Assim, nasceram a 

sociolingüística, a etnometodologia e a etnografia da comunicação. Outra disciplina 

importante é a análise da conversação, um esforço bem-sucedido para o entendimento 

dessa atividade tão corriqueira na comunicação humana. Conforme a visão de Schffrin 

(1994), todos esses estudos podem, de certa forma, ser considerados como abordagens 

da análise do discurso. 

 Houve ainda o surgimento de outras tendências da análise do discurso, que 

frutificaram com bases teóricas diversas, de acordo com as várias concepções de língua 

e de sociedade que fundamentam essa fértil área de estudos. Além da tendência 

antropológica e etnográfica dos estudos do discurso na tradição anglo-saxônica, uma 

outra importante corrente de estudos sobre o discurso vai tomando corpo a partir dos 

meados dos anos 60: a escola francesa da análise do discurso. 
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Como podemos perceber, o período compreendido entre os anos 50 e 80 foi uma 

época de grande efervescência nas ciências da linguagem. Neste período, a lingüística 

viveu a consolidação do discurso como motor para pesquisa envolvendo, 

conseqüentemente, os aspectos sociais, mas considerando também os aspectos 

cognitivos implicados nas atividades discursivas. Nesta vertente, destacam-se Kintsch & 

van Dijk (1977, 1978), que se ocuparam da elaboração de modelos estratégicos para a 

compreensão do discurso, incorporando conceitos oriundos da psicologia cognitiva. 

Silveira (op. cit., p. 27) salienta que a passagem da lingüística frasal para a 

lingüística do discurso nesta segunda metade do século passado deu lugar, 

evidentemente, à recuperação de uma entidade de vital importância para os estudos 

lingüístico-discursivos: o texto. A preocupação com o texto, no entanto, é antiga, 

remontando à Antigüidade Clássica e à Idade Média, através dos estudos da retórica. 

Na antiga Grécia e na Roma imperial, os retóricos dedicavam-se à essa 

disciplina principalmente para fins de treinamento dos oradores públicos. Na Idade 

Média, essa tradição continuou através do “trivium” (retórica, gramática e lógica). A 

partir dos anos 1960, a retórica renasce com força considerável com a chamada nova 

retórica, através da obra sobre a argumentação de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-

Tyteka, na Europa. O renascimento da retórica também se deu nos Estados Unidos, 

através de vários estudiosos, como I. A. Richards e Kenneth Burke. 

 

1.2 A unidade básica texto 

 

 Os estudos gramaticais, retóricos, filológicos e literários têm uma longa tradição 

no trato com tipos especiais de textos, geralmente com finalidades prescritivas. No 

século XX, as iniciativas de estudar o texto como a unidade básica da comunicação 

humana apareceram entre as décadas de 60 e 70, embora ainda sob alguma influência do 

estruturalismo – a lingüística textual. Esta disciplina, conhecida nos primórdios dos 

estudos textuais como gramática de texto, análise transfrástica e ainda como teoria de 

texto, surgiu com o propósito de explicar fenômenos lingüísticos impossíveis de serem 

entendidos através da lingüística frasal. Todavia, o interesse em estudar as propriedades 

lingüísticas que vão além da frase já existia em alguns estruturalistas, tais como Zellig 

Harris (1952, apud Silveira, 2005, p. 28) e membros do Círculo Lingüístico de Praga, a 

exemplo de Roman Jakobson, que ao redefinir e ampliar o estudo das funções da 
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linguagem, já prenuncia a dimensão textual-discursiva nos modernos estudos da 

linguagem. 

A lingüística textual recebeu influências de antecedentes remotos e recentes, 

como a análise literária, a retórica e a estilística. Sua tarefa, no entanto, é bastante 

distinta dessas disciplinas. Marcuschi, em uma das obras pioneiras sobre a lingüística 

textual no Brasil, Lingüística de Texto – o que é e como se faz (1983), propõe “uma 

definição provisória” da disciplina, ainda hoje considerada como válida e objetiva. 

Segundo ele, a lingüística textual deve ser vista “como o estudo das operações 

lingüísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, 

funcionamento e recepção de textos escritos ou orais” (p. 12). 

No que se refere ao termo texto, este merece um esclarecimento mínimo quanto 

ao seu conceito, devido às diversas formas como é abordado por inúmeros estudiosos. 

Beaugrande (1997, p. 10) define o texto como um “evento comunicativo em que 

convergem as ações lingüísticas, cognitivas e sociais, e não apenas a seqüência de 

palavras que são faladas ou escritas”. 

Tendo em vista a consolidação, nestes últimos trinta anos, do paradigma 

funcional ou discursivo nos estudos lingüísticos, alguns conceitos básicos, como o de 

texto, passaram a circular regularmente nesses estudos. Suas fronteiras são muito 

difíceis de estabelecer, como admite Silveira (op. cit., p. 29). Os termos texto e discurso, 

por exemplo, eram concebidos nas primeiras obras de lingüística textual de forma 

conceptualmente bem distinta; hoje, seus conceitos encontram-se cada vez mais 

imbricados. No entanto, a autora ressalta que, para fins de estudo, as duas entidades 

devem ser vistas com suas identidades teoricamente diferenciadas. 

Os avanços obtidos pela lingüística textual foram fundamentais, pois deram 

conta de vários fatores relativos aos textos, considerados como unidades 

comunicacionais por excelência. Na abordagem desta unidade básica, acreditamos ser 

oportuno mencionar as três hipóteses que dão sustentação ao quadro teórico da 

lingüística textual, apresentadas por Adam (1986, apud Silveira, op. cit., p. 30): 

 

1. Os sujeitos (falantes/escreventes) têm uma competência textual: as pessoas 

sabem distinguir, por exemplo, um romance de um livro técnico; uma carta de uma 

notícia de jornal, etc.; 

2. Um texto é o produto de uma dupla estruturação: primária (pelo sistema da 

língua) e secundária (pela colocação no discurso); 
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3. A heterogeneidade interna de todo texto se estrutura conjuntamente: 

• num nível global (superestruturas e macroestruturas); 

• num nível local (seqüências). 

 

Além de sua heterogeneidade interna, os textos também diferem externamente, 

de um para o outro, conforme seus contextos, usos e suas funções sociais, o que gera a 

polêmica questão das tipologias textuais. Aliás, grande parte dos inúmeros trabalhos de 

lingüística textual podem ser agrupados, em primeiro lugar, pelo estudo das 

propriedades gerais dos textos e, em segundo lugar, pelos estudos especiais sobre tipos 

concretos de texto (Isenberg, 1987, p. 97-8). 

Segundo Silveira, há um momento em que a lingüística de texto se volta para o 

discurso, o que revela um interesse maior sobre a língua em contextos autênticos de 

seus usos sociais. Isto implica, necessária e progressivamente, o envolvimento de 

elementos externos à língua. Como conseqüência dessa externalidade, a lingüística 

textual busca elementos de disciplinas auxiliares para dar conta da complexidade desse 

binômio texto/discurso. 

A tendência multidisciplinar dos estudos textuais evidencia-se, por exemplo, a 

partir do estabelecimento dos padrões de textualidade, isto é, dos fatores que fazem do 

texto um texto: a coesão, a coerência, a informatividade, a situacionalidade, a 

intertextualidade, a intencionalidade e a aceitabilidade (Beaugrande & Dressler, 1981). 

Como se percebe, dentre esses sete padrões citados, os quatro últimos são voltados para 

a exterioridade da língua, ou seja, para a prática social da linguagem, para as ações 

discursivas, cuja característica mais marcante é a dinâmica interacional através dos usos 

efetivos da língua. Segundo estes autores, a questão fundamental é saber-se como os 

textos funcionam na interação humana. 

Para investigar esta questão, os estudiosos interessados pelo assunto devem 

preocupar-se com os padrões que esses textos têm de seguir; como são produzidos e 

recebidos; para que fins as pessoas os utilizam em determinados contextos de 

ocorrência, entre outros aspectos importantes. Por sua vez, tal questionamento aponta 

para os diferentes textos de uso corrente na sociedade, o que implica, embrionariamente, 

a discussão sobre gêneros textuais. 

Com a contínua evolução dos estudos textuais em direção aos estudos 

discursivos, observamos que os estudos textuais se mesclam cada vez mais com as 

questões sobre o discurso e suas implicações nas interações sociais mediadas pelos 
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textos e, por conseguinte, pelos traços lingüísticos que se apresentam nesses textos ao 

serem colocados na dinâmica discursiva. Nesse contexto, são considerados ainda os 

aspectos socioculturais. 

No período inicial dos estudos na área da lingüística textual, contudo, esta 

disciplina considerou o texto como ‘um sistema uniforme, estável e abstrato’, o que 

constitui um resquício do paradigma dominante da lingüística (mainstream linguistics). 

O texto, numa gramática textual, deveria ser tratado como um padrão formal, sujeito à 

formulação de regras subjacentes. Tal visão foi responsável pela dicotomia entre ‘texto’ 

(entidade formal baseada na teoria) e ‘discurso’ (entidade funcional baseada em dados), 

reeditando a conhecida polêmica entre a língua virtual e a língua real, ou seja, entre 

teoria e prática, ou ainda, língua como código formal versus língua como uso autêntico. 

No início da década de 80, porém, o texto deixa de ser concebido apenas como 

um artefato e desenvolve-se o conceito de textualidade como um “múltiplo modo de 

conectividade ativado sempre que ocorre um evento comunicativo” (Beaugrande, 1997, 

p. 61). Dessa forma, diz Beaugrande, recupera-se a “conexão social do texto ao contexto 

e os produtores e receptores de texto à sociedade”. É interessante ressaltar ainda que 

este estudioso considera a lingüística textual como uma “ciência transdisciplinar do 

texto e do discurso”, defendendo a reconciliação entre ‘texto’ e ‘discurso’ e assumindo, 

inclusive, a integração da lingüística textual à análise do discurso. Para Silveira, essa 

integração se faz legitimamente necessária na medida em que se considera a interação 

lingüística como uma prática social. 

Diante do evidente imbricamento observado entre texto e discurso, a distinção 

entre os termos proposta por Kress (1985, p. 27) revela-se de grande utilidade, pois é 

bastante esclarecedora: 

 

“Quando a materialidade, a forma e a estrutura da língua estão em questão, o 

estudo tende a ser textual. Quando o conteúdo, a função e a significância social 

da linguagem estão em questão, o estudo tende a ser do discurso. (...) O discurso 

é uma categoria que pertence e deriva do domínio social, e o texto é uma 

categoria que pertence e deriva do domínio lingüístico. A relação entre os dois é 

de realização. O discurso encontra sua expressão no texto. Contudo, esta não é 

jamais uma relação direta; um texto pode ser a expressão ou realização de vários 

discursos, muitas vezes contraditórios e competindo entre si”. 
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Também para Bronckart et alii (1985), todo discurso está corporificado em 

textos, na medida em que o texto é resultado concreto, material sensível e visível (no 

caso do texto escrito) de operações que se realizem através dos sujeitos enunciadores 

responsáveis pela produção do sentido tanto ao nível de expressão, quanto ao nível da 

compreensão. Esses sujeitos enunciadores assumem, então, as condições de produção 

(espaço, material reservado para o texto, regras impostas pelo veículo ou pelos costumes 

da comunidade) e as condições situacionais da enunciação. Cada enunciador idealiza o 

outro; um imagina os conhecimentos do outro, ideologias, opiniões, etc., e constrói o 

texto adaptando-o aos fatores descritos. Idealizar a situação de enunciação, no entanto, 

não significa identificá-la com exatidão. 

O autor considera o discurso como a visão global do ato comunicativo, que 

relaciona enunciador/enunciatário/texto produzido, às condições de produção e a tudo 

que possa interferir no ato enunciativo (ideologia e influências). Assim, enquanto o 

texto é um produto, uma unidade fechada em si mesma, o discurso é um processo – 

efeito de sentido entre locutores, segundo Orlandi (1983), sendo o texto seu resultado 

concreto e material, como considera Pêcheux (1969). 

 Mesmo considerando que o uso da língua nas mais diversas formas de interação 

humana se dá, em princípio, através de textos, concordamos com Silveira (op. cit., p. 

33) quanto ao fato de que não se podem descolar do texto os componentes discursivos, a 

fim de que possamos considerá-lo como uma unidade social e contextualmente 

completa. 

 

 

1.3 Discurso: prática social 

 

A concepção de discurso como uma prática social e cultural está presente em 

várias tendências dos estudos discursivos, tanto nas correntes de cunho antropológico e 

etnográfico – discurso e vida social são tidos como interdependentes (Schffrin, 1994, p. 

31) –, como na corrente interacionista sócio-discursiva – a linguagem é antes de tudo 

uma atividade discursiva, intimamente ligada à atividade humana, onde ela constitui, 

por sua vez, o reflexo e o principal instrumento (Bronckart et alii, 1985). O pressuposto 

da natureza social do discurso também aparece nas tendências voltadas para a 

enunciação, que hoje são conhecidas como “tendências da análise de discurso 

francesa”, as quais também incorporam vários elementos das ciências sociais de 
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inspirações marxistas e foucaultiana (Maingueneau, 1989). Tal concepção de discurso 

alcança posições mais extremas nas tendências mais críticas e de postura 

transformadora que privilegiam as conexões entre língua, poder e ideologia, como, por 

exemplo, em Fairclough (1995, apud Silveira, 2005, p. 33). 

É extremamente relevante esta concepção do discurso como prática social, uma 

vez que ela implica considerar-se a dimensão ideológica que perpassa o uso da língua. 

Afinal de contas, afirma Bakhtin (1981, p. 96) que “a língua, no seu uso prático, é 

inseparável do seu conteúdo ideológico ou relativo à vida”. Sem dúvida, podemos dizer 

que as relações entre discurso e ideologia são bastante explícitas em determinados usos 

convencionais da língua na sociedade, especialmente quando são veiculados pelas 

instituições que estão na base da organização social e política da sociedade moderna, 

como lembra Silveira. 

Sabemos que os usuários da língua participam das interações sociais não apenas 

como falantes, ouvintes, escritores e leitores; eles são, antes de tudo, membros de 

categorias e de grupos sociais; pertencem a organizações, profissões, comunidades e 

culturas diversificadas. Também as relações sociais não são, obviamente, uniformes, 

nem muito menos, harmoniosas. Por conseguinte, as práticas discursivas são igualmente 

diversificadas, decorrendo, daí, variações nos gêneros de discurso. Além disso, 

concordamos com Fowler et alii (1979, p. 1) quando dizem que o uso da língua não é 

meramente um efeito ou um reflexo da organização social. Esse uso é parte do processo 

social, constituindo os significados sociais e, conseqüentemente, as próprias práticas 

sociais. Em outras palavras, as manifestações discursivas são inseparáveis dos fatores 

sociais e econômicos. 

 Essa visão de discurso como ação, interação e prática social favorece 

sobremaneira a reflexão sobre os vários tipos e formas de discurso, ou tipos de 

enunciados, uma vez que, como diz Bakhtin (1981, p. 113), as estruturas desses 

enunciados são determinadas socialmente. Além disso, de especial importância para o 

estudo sobre a diversidade de formas de discurso é a visão bakhtiniana de língua como 

essencialmente dialógica, em que a atividade discursiva é ininterrupta. Para o russo, 

quando existem formas de vida em comum relativamente regularizadas, os discursos (ou 

enunciados, assim denominados por Bakhtin) assumem formas estereotipadas 

reforçadas pelo uso e pelas circunstâncias. 
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1.4 Gênero: entidade discursiva socialmente convencionalizada 

 

 Sabemos que os usos sociais da língua diversificam-se conforme a diversidade 

de ações que se realizam nas interações discursivas. Nas sociedades organizadas, a 

maioria das situações de uso interacional da língua são convencionalizadas e reiteradas 

na própria dinâmica das atividades sociais no cotidiano da vida humana, tanto no âmbito 

mais privativo, como no plano público e comunitário. Do ponto de vista cognitivo-

social, uma das características mais marcantes do gênero textual é a sua pronta 

identificação e reconhecimento por parte da maioria das pessoas que vivem nas culturas 

em que determinados gêneros textuais são de uso corrente. A esse respeito, Bakhtin 

(1979/1992, p. 302) afirma que somos sensíveis aos gêneros do discurso desde o início 

de nossas atividades de linguagem. 

 Segundo o russo, aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao 

ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o 

gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada 

estrutura composicional, prever-lhe o fim. Aliás, “se não existissem os gêneros do 

discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no 

processo da fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 

comunicação verbal seria quase impossível”. De fato, as pessoas enquanto usuários da 

língua, não “inventam”, de maneira inédita, original, formas textuais para se 

relacionarem com seus semelhantes. Na realidade, essas formas “já estão lá”. Elas, 

efetivamente, são preexistentes aos indivíduos e disponíveis no uso social da língua em 

toda e qualquer cultura. 

Dentre os vários gêneros com os quais lidamos em nosso cotidiano, escolhemos 

como objeto de pesquisa o anúncio publicitário. No capítulo que se segue, abordaremos 

algumas particularidades importantes do gênero publicitário, caracterizando-o como 

gênero específico, utilizado em uma determinada esfera da atividade humana. 
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2. GÊNERO PUBLICITÁRIO 

 

2.1 O contrato de fala 

 

 Segundo Bronckart et alii (1985), todo ato de fala está submetido a um conjunto 

de exigências que fazem-no pertencer a um certo gênero discursivo e depende do 

contrato de fala determinado previamente pelos estatutos sócio-lingüísticos. Apesar 

disso, não se pode ignorar o sujeito subjacente a toda produção lingüística, suas 

intenções, desejos e projetos. 

Todo texto será produto de um projeto de fala (superestrutura) da parte de um 

sujeito particular e determinado por um contrato de fala (condições de produção). Este 

contrato de fala se realiza por meio da união dos efeitos de ficção (o imaginário), 

imagem da unidade existencial do homem, com os efeitos da realidade (valor objetivo 

da experiência individual). Pela forma de utilizá-los pode-se definir gêneros e 

subgêneros discursivos e os contratos e estratégias de fala. 

Entre os gêneros não-literários, o gênero publicitário destaca-se por utilizar os 

efeitos de ficção para criar a fala publicitária que oculta a cena do real, na qual se insere 

a publicidade como fenômeno sócio-econômico. Exemplos: “Cansado de ficar preso à 

internet fixa? Aqui está a sua placa de alforria. Vivo Zap. A internet móvel em banda 

larga.”; “Com Skol, o verão fica redondo”. O contrato de fala publicitário usa dupla 

estratégia: a de ocultação, a qual nos referimos acima, e a estratégia de sedução 

(persuasão). 

No que se refere à estratégia de sedução/persuasão, diz Charaudeau (1983) que o 

publicitário considera como interlocutor do discurso publicitário não o possível 

consumidor, mas antes considera a existência de valores psico-sociais que permite a 

representação hipotética do consumidor. Esta imagem do consumidor deve ser 

suficientemente sedutora e/ou persuasiva para que o interlocutor possa identificar-se 

àquela (tu : intérprete = tu : destinador). Enfim, o publicitário sabe que pode ter 

negócios com categorias de interlocutores diferentes: certamente uns serão mais 

sensíveis a um discurso de sedução e outros a um discurso de persuasão. 

O publicitário poderá, então, adotar dois tipos de contrato: 

 

 30



• O contrato do sério, dirigido a um público racionalista e que busca a eficácia. 

Observe o exemplo do anúncio dos sapatos Piccadilly: 

 
“Não existe lugar mais confortável que um Piccadilly. É mais que conforto. É conforto 

Piccadilly. Leveza: A parte externa é feita com materiais especiais, leves, 

indeformáveis, macios, flexíveis, impermeáveis e térmicos. Maciez e temperatura certa: 

Forro feito em malha com espuma de alta densidade. Deixa o pé sempre seco e bem 

acomodado. Saúde: Formas comedidas, exclusivas que favorecem a circulação 

sangüínea. Piccadilly 50 anos. Moda e conforto caminhando juntos”. 
 

• O contrato do maravilhoso, dirigido a um público menos racionalista, inclinado 

a sonhar. Neste caso, o aspecto narrativo do texto é desenvolvido, atribuindo ao 

comercial um papel mágico. Exemplo: 

 
“Gabriela vivia sonhando com seu príncipe encantado. Mas, depois que ela passou a 

usar O Boticário, foram os príncipes que perderam o sono. O Boticário. Você pode ser o 

que quiser”. 

 

Observe outros exemplos: “O maravilhoso mundo do Boticário: de um lado, 

pessoas cantando você. Do outro, pessoas cantando para você.”; “Natal Dourado. Deixe 

uma estrela do Natal te levar até uma revendedora Avon”. 

 Segundo Charaudeau, a estratégia de sedução/persuasão no discurso publicitário 

consiste em Fazer-crer ao sujeito interpretante que ele tem uma falta (o que desencadeia 

um Querer-fazer) que ele pode superar graças a um auxiliar (o que desencadeia um 

Poder-fazer) e que ele não pode satisfazer este desejo de outra forma por um preço tão 

bom (o que desencadeia um Dever-fazer). Observamos a utilização dessa estratégia nas 

seguintes mensagens: 

 
“Depois de visitar nossa casa, você vai querer ter uma igual. Depois de conhecer nossos preços você vai 

realizar esse sonho. Kasa Decor. Móveis com requinte.” 

“Você quer dar uma virada no visual da sua casa com menos de R$ 25,00? Então, você tem que usar 

Zapt”. 

 

No próximo item, trataremos da estratégia de ocultação, utilizada pelo contrato 

de fala publicitário. 
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2.2 Circuito da fala publicitária 

 

 Existem dois tipos de circuito no gênero publicitário, independentes e/ou 

complementares: o circuito externo à fala e o circuito da fala configurada. O primeiro 

diz respeito à observação sócio-econômica na qual se inscreve a prática publicitária. 

Define a prática social e os sujeitos agentes (Eu, tu – ele). O circuito de bens de 

produção tem como participantes: 

A- o produtor, o estudioso do mercado, o publicitário (que conceberá o produto 

publicitário sob formas diversas – outdoor, jingles, etc.) 

B- o consumidor – comprador dos bens de produção. 

 

Já a fala publicitária é utilizada para ocultar o que se passa no circuito externo. A 

compra garante o enriquecimento dos parceiros comerciais e o consumidor adquire um 

bem perecível e nem sempre necessário (Charaudeau, 1983). Assim, os interesses e as 

vantagens são para o publicitário e não para o consumidor. O circuito da fala 

configurada compreende: 

 

Eu publicitário – termo de um circuito de trocas que parte do fabricante e finaliza na 

concepção do texto definindo-se como instância comunicante e lugar de um projeto de 

fala publicitária com a intenção de um destinatário imaginado (Tu- destinatário). 

Tu intérprete e consumidor – define-se como instância/agente, como comprador e leitor 

do texto. 

Ele- objeto/produto – define-se como objeto de troca, dupla promessa (enriquecimento 

para o publicitário e aquisição pelo consumidor). 

 

 Há, ainda, fatos que limitam e balizam a construção publicitária e que os 

publicitários devem levar em consideração na elaboração das publicidades. São eles: 

 

a) a existência da concorrência: o conhecimento do objeto leva à compra, e a 

concorrência obriga a conceber a singularização através de uma marca. Exemplos: 

 
“Ninguém resiste ao sabor da verdadeira maionese. Hellmann’s.” 

“Espalhe por aí. Só Hydra Sun tem fator azul. Hydra Sun. O único com fator azul”. 
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b) a deontologia (ou ética comportamental) impede a comparação explícita, o que leva à 

uma comparação do seu produto a todos os demais sem marca. Observe esses exemplos: 

 
“A diferença está nos detalhes. Democrata.” 

“Não peça qualquer um. Peça Cristal Tropical.” 

“Roupa limpa de verdade é com Barra!” 

“Classic Vídeo. Os filmes que as outras não têm.” 

“Nagem 15 anos. Você não vai ver essas ofertas por aí. Nem esses presentes”. 

 

c) tendências sociais das categorias de consumidores2. 

 

2.3 As marcas do sujeito 

 

 De acordo com Charaudeau (1983), os sujeitos da enunciação no texto 

publicitário são múltiplos (o proprietário/o publicitário/o apresentador). Eles não se 

posicionam como indivíduos, mas como seres sociais que partilham com a comunidade 

a que se dirigem (o público) os pontos de vista e as convenções. Este público determina 

as formas de expressão e os modos de reação aos artifícios lingüísticos, no momento da 

criação do sentido. 

Dessa forma, as marcas subjetivas da enunciação tornam-se evidentes, por 

instrumentos válidos de persuasão que funcionam como índices de subjetividade: o uso 

da primeira pessoa, as apreciações, os juízos de valor, os adjetivos. O discurso 

publicitário revela a subjetividade inerente à atividade pré-discursiva e às diferentes 

escolhas correspondentes aos diversos momentos que constituem o processo discursivo. 

Vejamos como estas marcas se apresentam nos exemplos abaixo: 

 
“A vida é preciosa. O Pedrinho sabe disso. Ele tem o SAME-SAÚDE. ‘Você nunca sabe quando vai usar. 

Eu usei!’” (outdoor) 

“Qualidade em que eu confio. Embelleze.” (publicidade estrelada pela atriz Eliane Giardini) 

“Ah, você é consultora Rommanel? Adoro as jóias Rommanel! (...) Jóias Rommanel. Irresistíveis objetos 

de desejo”. 

 

                                                 
2 Este é menos limitador que os demais fatos. Esta tendência evidencia a “force clocher” conservadora e a 
“force de expansion” renovadora. Tais forças opostas que regem os movimentos sociais levam o 
publicitário a conceber um discurso polêmico de persuasão e/ou de sedução – cerne do gênero. 
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Na mensagem de outdoor que anuncia o plano Same-Saúde, encontramos alguns 

índices de subjetividade que evidenciam marcas do sujeito da enunciação: 

 

- o uso da primeira pessoa: “‘Você nunca sabe quando vai usar. Eu usei!’” 

- as apreciações e os juízos de valor do sujeito da enunciação: “A vida é preciosa. 

O Pedrinho sabe disso.” (publicitário); 

- os adjetivos: “A vida é preciosa. O Pedrinho sabe disso”. Utiliza-se o adjetivo 

para persuadir o consumidor a tornar-se usuário do plano anunciado. Assim, 

cria-se, para o leitor do texto, a necessidade de utilização do serviço de saúde. 

 

Na mensagem publicitária da Embelleze, temos o uso da primeira pessoa e a 

apreciação da atriz Eliane Giardini a respeito dos produtos Embelleze: “Qualidade em 

que eu confio. Embelleze”. 

 No texto da Rommanel, além do uso da primeira pessoa, é apresentada uma 

apreciação da atriz Adriana Esteves sobre a marca anunciada, com o uso de adjetivo: 

“Ah, você é consultora Rommanel? Adoro as jóias Rommanel! (...) Jóias Rommanel. 

Irresistíveis objetos de desejo”. 

 

 

2.4 Características enunciativas 

 

 O gênero publicitário apresenta características enunciativas particulares. 

Segundo Charaudeau (1983), o Eu não se revela como publicitário, mas é identificado 

com a sociedade produtora dos bens de consumo através da astúcia publicitária (fusão 

do Eu enunciador + Eu comunicador). O enunciador é responsável sobre a fala 

configurada, é o apresentador das coisas. Assim, a imagem do produtor (Eu 

comunicador) é consumida pelo enunciador. 

 No que se refere ao destinatário, este nem sempre coincide com o consumidor. O 

destinatário, portanto, é o utilizador eventual do produto. Um bom exemplo disso são as 

publicidades que anunciam vários produtos de uso doméstico (alimentos, produtos de 

limpeza e de higiene, produtos destinados às crianças e aos homens), que são 

geralmente comprados pelas donas-de-casa e usados por toda a família. 

Já o referente ou terceira pessoa (ele) não é apresentado como objeto do slogan. 

Os slogans falam de forma mais ou menos explícita do produto (P), da marca (M), das 
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qualidades (q) e daquilo que oferece o produto ao consumidor (R - resultado): P (M) x q 

= R. Alguns, contudo, não apresentam as qualidades como se julgassem isso 

desnecessário. A marca, por si só, já indica qualidade. É o caso de publicidades da 

Vivara, M. Officer e Disritmia, entre outras grifes. 

 

2.5 Tipos de discurso no gênero publicitário 

 

 Terminado o contrato, escolhe-se a estratégia. Os procedimentos são tipos 

discursivos: enunciativos, narrativos e argumentativos. Quanto aos tipos discursivos, 

Farias & Costa (in: Farias, 1996, p. 98) observam que estes podem se combinar no ato 

de comunicação. Da mesma forma, as modalidades de cada tipo discursivo também se 

combinam no discurso. 

 

2.5.1 Tipos discursivos enunciativos 

 

 O tipo ou modo de discurso enunciativo refere-se à posição e ao comportamento 

particulares do sujeito nos seus atos de locução. Estes atos são de três tipos: alocutivo, 

elocutivo e delocutivo. 

 

• alocutivo 

 

No ato alocutivo, o locutor implica o interlocutor impondo-lhe a sua opinião. 

Nessa tentativa, o locutor pode tanto demonstrar superioridade (ordenando, advertindo, 

julgando, autorizando, etc.) como fazer apelo à “superioridade” do interlocutor, usando 

esse recurso apenas como estratégia (no caso da publicidade) através de uma pergunta 

ou pedido. No primeiro caso, há uma relação de superioridade (Charaudeau, 1983). Já 

no segundo caso, a relação é de inferioridade. 

 As categorias de língua envolvidas são as primeiras pessoas (implícitas) e 

segundas pessoas da interlocução. A primeira pessoa pode aparecer explicitamente, mas 

o enunciado não lhe é dirigido. 

Ao demonstrar superioridade, o locutor pode utilizar a modalidade injuntiva. 

Nesta modalidade, há o “EU” que sabe ou pode mais do que o “TU” e por isto dá ordens 

diretas. A autoridade é clara e o tom injuntivo. Exemplo: “Renda-se, entregue-se a este 

charme.” (De Millus, roupa íntima). 
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 A superioridade do locutor também aparece em casos onde ele figura como o 

bom doador que adverte, que indica o produto (modalidade da advertência). Neste caso, 

a ordem é atenuada e o locutor assume ares de pai protetor, de amigo, preocupado com 

o bem estar do interlocutor. Observe este exemplo: “O equilíbrio da saúde está em suas 

pernas.” (Kendall, meias). 

Há, ainda, a modalidade da sugestão, proposição, conselho, por meio da qual o 

locutor se expressa como o amigo experiente ou profissional competente que sugere, 

propõe, encoraja. Exemplo: “Para você se convencer, dê um pulo na loja mais 

próxima.” (Consul, geladeiras). 

 No que se refere à relação de inferioridade, o enunciante finge um não saber para 

requisitar a aquiescência do interlocutor. Nesta modalidade a solicitação é feita sobre os 

seguintes tipos de informação: identificação de uma quantidade, de uma qualidade, de 

um agente, de um paciente, de um ponto de vista, etc. Veja este exemplo: “Você está 

sentindo falta de alguma coisa?” (Credicard Itaú). 

 

• elocutivo 

 

No ato de tipo elocutivo, o locutor se posiciona em relação ao que é dito sobre o 

mundo, modalizando subjetivamente a proposição expressa, revelando o ponto de vista 

do falante, sem que o interlocutor seja envolvido. Este locutor pode ser representado 

pelo actante da ficção através de pequenas histórias onde o herói se estabelece com o 

locutor diante de um interlocutor “X”, sem todavia implicá-lo diretamente na sua 

locução. 

Segundo Charaudeau (1983, p. 61), o elocutivo é centrado no enunciador; o 

“TU” destinatário não é implicado como beneficiário direto desta enunciação, mas 

como simples destinatário-testemunha da declaração do “EU” enunciador. As categorias 

de língua envolvidas são as primeiras pessoas da interlocução. Observe alguns 

exemplos: 

 
“É mais do que souvenir. É necessário!” (Victorinox, canivete suíço) 

“A arrogância não faz parte dos nossos opcionais.” (Daihatsu, automóvel) 

“Quando eu era pequena, meu sonho era morar num castelo encantado.” (Peugeot, veículos) 

“Não sei o que as outras pessoas têm na cabeça, mas jamais vou fazer dos meus cabelos um campo de 

provas.” (Farmaervas, shampoos). 
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• delocutivo 

 

Há o ato enunciativo textual onde tudo se passa como se a proposição anunciada 

existisse tal qual, sem traços do “EU” ou “TU”. Comportamento centrado no enunciado 

em si, independentemente do sujeito enunciante. Há uma preocupação com a 

objetividade. São as modalizações que transmitem o “como o mundo se impõe” 

(Charaudeau, 1992, apud Farias & Costa, 1996, p. 115). Como categorias de língua, 

aparecem na modalização delocutiva as terceiras pessoas da locução, as formas 

impessoais do verbo e os nomes próprios. 

Subdivide-se esta modalização em duas modalidades: asserção (como o mundo 

se impõe) e discurso reportado/intertextualidade (o discurso de outros). 

Asserção é a proposição que se antecipa e que se tem como verdadeira. Como 

fenômeno de enunciação, é uma modalidade que não depende nem do locutor nem do 

interlocutor, não havendo, pois, nenhuma marca destes nas configurações lingüísticas. 

Exemplos: “As mulheres sempre conquistam o que querem.” (Davene, gel hidratante); 

“Quem tem o melhor microondas faz o melhor assado.” (Continental 2001, forno 

microondas). 

O discurso reportado constitui outro tipo de enunciativo onde o enunciante 

também não se envolve diretamente com o enunciado que ele transpõe de um universo 

de discurso e crenças que não lhe pertence propriamente. 

Discurso reportado corresponde ao que a gramática tradicional denominava 

“discurso direto”, “discurso indireto” e “discurso indireto livre”. No que se refere ao 

discurso reportado do tipo alusivo, este está diretamente ligado aos procedimentos de 

intertextualidade. Compreenda-se por alusão a referência a um outro discurso. No 

entanto, vale ressaltar que a intertextualidade não é característica única das modalidades 

delocutivas, podendo ser introduzida também nos atos alocutivos e elocutivos; donde a 

sua importância como modalidade independente do discurso reportado. 

Na intertextualidade há uma relação (alusão) com outros textos anteriores à 

enunciação, onde o locutor de origem ou o locutor que reporta podem ser citados ou 

não. Esta relação apóia-se no conhecimento partilhado de mundo. 

A intertextualidade, termo introduzido por Bakhtin, implica a existência de 

semióticas (ou de discursos) autônomas no interior das quais se sucedem processos de 

construção, de reprodução ou de transformação de modelos mais ou menos implícitos. 

 37



Observe um exemplo de discurso reportado: “A Tramontina acha que você não 

tem mesmo que ficar esfregando panelas”. Agora, vejamos um exemplo de discurso 

alusivo: “Banho Maria. Receita de verão: pegue 200 gramas de pura Lycra ®, 

acrescente três letrinhas TDB. Mergulhe em água quente e deixe ferver.” (TDB, 

tecidos). Este exemplo constitui uma alusão ao discurso culinário. Mais um exemplo de 

alusão: “Um roteiro na cabeça um carro na mão.” (alusão ao slogan do Cinema Novo 

“Uma idéia na cabeça uma câmara na mão”). 

Exemplo de citação direta encontramos em: “‘A liberdade de escolha é um 

direito de todos. Mas alguns a exercem com elegância.’ Honoré de Balzac.” (Arrow, 

camisas masculinas). 

 

2.5.2 Tipos discursivos narrativos 

 

Segundo Charaudeau (1983, p. 122), a estrutura fundamental do discurso 

publicitário é narrativa, posto que todo discurso publicitário incita a uma situação de 

busca a fim de se satisfazer uma necessidade ou desejos. No universo publicitário existe 

um sujeito ‘X’ que precisa ou quer ter ‘R’ (resultado da busca). A única maneira de 

obter ‘R’ será adquirindo (buscando) o produto (‘P’) e suas qualidades (‘Q’), que o 

farão chegar a ‘R’. Exemplo: ‘X’ tem dinheiro e não sabe o que fazer com seu dinheiro 

(situação de carência). ‘X’ precisa de um banco que gerencie o seu dinheiro a seu favor. 

CRÉDIT... é um bom banco (‘P’), que assegura os melhores investimentos (‘Q’). Com 

‘P’ e ‘Q’, ‘X’ chegará a seu intento: fazer render seu dinheiro ‘R’. 

Há sempre um sujeito (ou sujeitos) em uma situação de carência (‘X’) levado a 

buscar um resultado ‘R’ para o seu problema. O produto/serviço (‘P’) mais as suas 

qualidades (‘Q’) proporão a um ‘X’ o que ele almeja (‘R’). 

No tipo discursivo narrativo, P é objeto de conquista e auxiliar, 

simultaneamente. Por antropomorfismo, o produto apresenta-se como aliado, 

substituindo o próprio agente (comprador). O destinatário julga que adquirindo o 

produto adquire suas qualidades. Apresentado como marca ou sociedade, P é agente de 

uma conquista, cujo destinatário é o participante – beneficiário. Isto tem por efeito 

incitar o participante a ser aliado do agente. Além disso, o produto pode ser 

metamorfoseado, levando o destinatário a se identificar com o modelo de herói ou 

história. 
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2.5.3 Tipos discursivos argumentativos 

 

 Já os procedimentos argumentativos dependem de meios retóricos e enunciativos 

usados num texto cujas combinações resultam em dois tipos: 

• singularização 

• pressuposição 

 

De acordo com Charaudeau (1983, p. 130), a singularização, o princípio que 

rege a organização argumentativa do discurso publicitário, pode ser representado no 

esquema abaixo: 

P(M) x q = R 

 

Ou seja, o produto P desta marca (M), combinado com suas qualidades q dá um 

certo resultado R se articulando da seguinte maneira: se você quer R, então P(M), uma 

vez que P(M) leva a R. 

A singularização responde à segunda objeção possível no contrato de fala: só 

P(M) permitirá obter R. Esta estratégia permite distinguir P(M) de todos os outros 

possíveis, tornando-o único, muitas vezes por meio de um deslizamento lógico. A marca 

lingüística típica da singularização é o adjetivo “único(a)”, mas há outros tipos de 

singularização: a qualificação (o melhor, a melhor), a novidade (o mais novo, a mais 

nova), o modelo (ser igual a P(M)), ou a exclusividade (o, a, só), etc. 

Já a pressuposição visa contrapor a primeira objeção possível no contrato de 

fala, ou seja, “R não me interessa”, propondo: “Você não pode não querer R”. Trata-se 

de fabricar, por meios diversos, uma imagem do destinatário de modo que ele não possa 

recusar R. 

No capítulo seguinte, trataremos do discurso publicitário, apresentando os 

aspectos que dizem respeito ao conteúdo, às ideologias veiculadas pela publicidade. 

Antes, porém, de abordar o discurso publicitário em suas especificidades, 

consideraremos este discurso como subdivisão do discurso propagandístico, 

distinguindo o discurso publicitário do político-ideológico, ao mesmo tempo em que 

apresentaremos as semelhanças existentes entre estes discursos. 
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3. DISCURSO PUBLICITÁRIO 

 

 

3.1 Publicidade e propaganda: distinção conceitual 

 

 Antes de tratarmos do discurso publicitário, faz-se necessário abordar, logo de 

início, a questão da denominação. De fato, como considera Ramos (1998, p. 13), essa 

questão constitui uma área imprecisa, quase polêmica. Atualmente, os termos 

propaganda e publicidade são, em geral, utilizados indistintamente. Isto pode ser 

observado entre os falantes comuns e os estudiosos da comunicação e da linguagem, 

que se preocupam em fazer a distinção entre estes dois termos. Entre tais estudiosos, a 

terminologia adotada varia de autor para autor. Para Charaudeau (1984), o termo 

propaganda é mais abrangente que publicidade. O primeiro estaria relacionado à 

mensagem política, religiosa, institucional e comercial. Já o segundo seria relativo 

somente a mensagens comerciais. Carvalho (1996, p. 1) utiliza esta mesma 

terminologia. 

 Por sua vez, Vestergaard & Schroder (2000, p. 1) distinguem a propaganda não-

comercial da comercial. Como exemplos da primeira, citam a comunicação entre órgãos 

governamentais e cidadãos ou os apelos de associações e sociedades com finalidades 

caritativas ou políticas. Já a propaganda comercial abrange a chamada publicidade de 

prestígio ou institucional, a propaganda industrial ou de varejo e a propaganda ao 

consumidor, assim denominada por Leech (1966, p. 25). A propaganda ao consumidor é 

o tipo mais freqüente, aquele em que, segundo Vestergaard & Schroder, se aplica mais 

dinheiro e talento e que nos afeta mais profundamente. Na publicidade de prestígio ou 

institucional, as empresas não anunciam mercadorias ou serviços, mas antes um nome 

ou imagem. Nesse caso, o que se pretende não é um incremento imediato das vendas, 

mas a criação de uma receptividade duradoura junto ao público. 

Na propaganda industrial ou de varejo, uma empresa anuncia seus produtos ou 

serviços a outras empresas. Esta difere da propaganda de prestígio ou institucional e da 

propaganda ao consumidor na medida em que se pode concebê-la como uma 

comunicação entre iguais, ou seja, tanto o anunciante como o provável leitor têm um 

interesse especial e um conhecimento particular a respeito do produto ou do serviço 

anunciado. A propaganda industrial caracteriza-se por dar maior ênfase às informações 

concretas do que aos elementos de persuasão. Na propaganda ao consumidor, o 
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anunciante é uma empresa que não visa outras empresas, mas os consumidores 

individuais. Os dois participantes da situação de comunicação definida pela propaganda 

ao consumidor são, portanto, desiguais do ponto de vista do interesse e do 

conhecimento sobre o produto anunciado. 

Harris e Seldon (1962, p. 40), definem a propaganda como notícia pública 

“destinada a divulgar informações com vistas à promoção de vendas de bens e serviços 

negociáveis”, o que abrange tanto a propaganda industrial como a propaganda ao 

consumidor. Dessa forma, percebemos que tal definição de propaganda difere bastante 

daquela formulada por Charaudeau (1984). 

 Sandmann (1997, p. 10) observa que há diferenças de compreensão entre 

algumas línguas quanto ao significado da palavra propaganda. No inglês, por exemplo, 

propaganda é utilizado exclusivamente para a propagação de idéias, especialmente 

políticas, tendo muitas vezes uma conotação depreciativa. Para a propaganda comercial 

ou de serviços usa-se o termo advertising. Em alemão, Propaganda refere-se 

predominantemente a idéias, enquanto que para a propaganda comercial utiliza-se 

Reklame, empréstimo do francês. Já o termo Werbung é empregado nos dois sentidos 

(propaganda de idéias e comercial). Em Portugal, o termo utilizado para denominar a 

propaganda comercial também é reclame. No Brasil, publicidade é usado para a venda 

de produtos ou serviços e propaganda refere-se tanto à propagação de idéias como no 

sentido de publicidade. Para se referir a ambos os sentidos, o autor adota o termo 

propaganda por conta da sua abrangência. 

Por outro lado, Sandmann lembra que apesar desse sentido mais abrangente e 

genérico de propaganda, a própria denominação “Curso de Publicidade e Propaganda”, 

com os dois termos coordenados, dá a entender, de certo modo, que se tratam de 

conceitos diferentes, que um não compreende o outro. E de fato são coisas distintas. 

Como testemunha o dicionário inglês Webster’s, propaganda foi extraído do nome 

Congregatio de propaganda fide, congregação criada em 1622, em Roma, e que tinha 

como missão cuidar da propagação da fé. Em tradução literal, teríamos “Congregação 

da fé que deve ser propagada”. Propaganda, como feminino ablativo singular do 

gerundivo latino propagandus (masculino) exerce na frase função adjetiva e expressa 

idéia de dever, de necessidade: propagandus = que deve ser propagado, que precisa ser 

propagado. 

Já o termo publicidade vem de público (do latim publicus), e designa, segundo 

Sandmann (1997), a qualidade do que é público. Refere-se ao ato de divulgar e supõe 
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uma técnica de comunicação de massa que tem como principal objetivo fornecer 

informações, desenvolver atitudes e desencadear ações benéficas para os anunciantes. 

 Segundo Ramos (op. cit., p. 13-4), uma corrente mais ou menos atuante, 

formada em geral por professores e teóricos da comunicação, pretende que propaganda 

significa o genérico, publicidade, o comercial. Ela aceita uma distinção de raiz inglesa, 

onde propaganda nomeia o geral da atividade, advertising, o particular do negócio, e 

publicity ou free-publicity se associa mais a relações públicas. Já em português, o autor 

destaca que não existem essas diferenças. Os dicionários dão propaganda e publicidade 

com as mesmas acepções, as agências se chamam indiferentemente de publicidade ou 

de propaganda, e os seus profissionais são homens de propaganda ou publicitários. As 

únicas exceções que temos seriam propaganda-política (nunca publicidade política) e 

propagandista (denominação reservada ao representante de produtos farmacêuticos). Na 

verdade, entendemos com Ramos que essa alternância de termos foi determinada pelo 

povo, que estabeleceu as nossas regras e segue dizendo propaganda e publicidade com 

igual sentido. 

 Como se vê, alguns autores, tanto da área de comunicação quanto da de 

lingüística, adotam a distinção entre os termos propaganda e publicidade. Para outros, 

contudo, ambos os termos podem ser utilizados no sentido de publicidade (divulgação 

de produtos e serviços). O próprio Sandmann considera que se tratam de conceitos 

diferentes, embora admita que o termo propaganda tem um sentido mais genérico, 

referindo-se tanto à propagação de idéias como à venda de produtos ou serviços. Neste 

trabalho, consideramos os termos publicidade e propaganda segundo conceituação de 

Charaudeau (1984), embora julguemos conveniente usar de uma forma geral o termo 

propaganda, pois este pode ser utilizado em ambos os sentidos. 

 

 

3.2 Discurso propagandístico: discurso político e publicitário 

 

 O discurso propagandístico, que abrange o discurso publicitário e o político, tem 

suas origens remotas no discurso religioso. O próprio termo ‘propaganda’ tem seu étimo 

em ‘propagar’ (semear), no sentido de semear a fé entre pagãos. O discurso que se 

usava para fazer ‘propaganda’ da fé religiosa (cristã – católica) era um discurso que, 
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apelando para o tipo discursivo3 narrativo (parábolas – histórias), descritivo (descrição 

das penas do inferno ou da glória no céu) ou suasório, utilizando os argumentos de 

forma às vezes falaciosa, buscava convencer o ouvinte a adotar a nova fé, prometendo 

“céus e terra”. Atualmente, isto ocorre de modo análogo com o discurso 

propagandístico, que se utiliza desses três gêneros para convencer o leitor ou ouvinte a 

aceitar uma determinada idéia para, conseqüentemente, levá-lo a executar uma ação. 

 No entanto, convém salientar que, diferentemente do discurso religioso, o 

discurso propagandístico não segue um modelo universal, uma vez que ele é testemunho 

dos imaginários sociais e do contexto cultural onde ele surge. Além disso, o discurso 

propagandístico, como já foi dito, admite uma subdivisão entre político e publicitário. 

Estes discursos apresentam algumas diferenças entre si, como a valorização do sério e 

do lúdico, o agente coletivo e o agente individual e a nomeação do mal, cujos aspectos 

trataremos mais adiante. 

A propaganda tem por objetivo fazer agir seus destinatários, numa estratégia 

destinada a influenciar o testemunho como um conjunto de opiniões frente ao mundo. 

Na incitação do fazer, o sujeito comunicante – que não é o sujeito falante – tem para 

projeto do “mandar fazer” ao destinatário um ato do qual o próprio sujeito comunicante 

é o beneficiário: fazer votar, fazer comprar, etc. Como ele não tem autoridade para 

mandar, ele incita, criando uma insatisfação, sugerindo ao destinatário os termos de 

objeto de conquista e persuadindo que a melhor forma de fazê-lo é realizando o ato que 

lhe é proposto. 

Esta constante permite descrever sua estrutura assim: 

 

– Você tem uma falta 

– Você procura superá-la (busca) 

– Seu ato (auxiliar) permite saciar a busca 

Todo discurso propagandístico é marcado pelo limite do engano: o que constitui 

o fim do sujeito comunicante (aprender, votar, mandar comprar) é relegado, na 

                                                 
3 Segundo Paredes Silva (1999, apud Silveira, 2005, p. 40), tipos discursivos são formas lingüísticas 
convencionais de que o falante dispõe na língua quando quer organizar o discurso. Já o gênero do 
discurso é identificado pela autora como “a utilização dessas estruturas em situações reais de 
comunicação – instâncias de uso em que elas aparecem sob uma organização típica, associadas a 
diferentes situações comunicativas”. Como os gêneros discursivos são, em geral, tipologicamente 
heterogêneos, pode-se observar vários tipos discursivos num exemplar de um determinado gênero. Numa 
carta, por exemplo, podemos encontrar tipos discursivos distintos como o narrativo e o descritivo. 
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representação lingüística, ao papel de simples auxiliar na conquista do destinatário, 

sempre imaginário. 

Para que o logro tenha êxito, é preciso que o D (destinatário) pense que a 

conquista lhe concerne e que o ato a ser realizado é o único que permite realizá-lo. Para 

isso, o publicitário usa estratégias persuasivas e sedutoras: 

 

a) a denúncia do mal e a revelação do bem; 

b) o herói coletivo e o herói individual; 

c) o sério e o lúdico; 

d) o efeito da verdade. 

 

Construído para um destinatário plural, o discurso propagandístico deve focar e 

captar o maior número de pessoas: por isso, a falta e o objeto pretendem a 

universalidade e representam valores opostos: o Bem e o Mal. Denunciando o último, 

eles revelam o primeiro. Exemplo: “Mosquito bom é mosquito morto. Para combater a 

dengue, use Raid, o mais eficiente contra os mosquitos porque continua agindo por 

muito mais tempo. Raid mata bem morto e continua matando”. O sujeito C 

(consumidor) torna-se um benfeitor por combater o Mal e trazer o Bem. O discurso 

político diverge do publicitário porque o último raramente nomeia o Mal de forma 

explícita. 

 No discurso político, o agente da conquista é apresentado como um agente 

coletivo no qual se acha incluído o sujeito falante. O nós é um corpo social abstrato, e o 

agente, uma espécie de terceiro mistificado na publicidade: destinatário e sujeito falante 

são externos um ao outro. O nós não é a aliança entre dois parceiros, mas um 

engajamento com a parte da sociedade que propõe o produto. 

O destinatário é interpelado individualmente e, quando não, incitado a 

identificar-se com o herói. Enquanto o primeiro conclama a fazer, o segundo identifica-

se com o já feito. 

A diferença mais marcante entre o discurso político e o publicitário é que o 

primeiro volta-se freqüentemente para valores éticos: o domínio do discurso político é o 

da argumentação racional e sua credibilidade dependerá do efeito de seriedade capaz de 

produzir (Charaudeau, 1984). Já o discurso publicitário explora um universo particular, 

o dos desejos. A publicidade é, portanto, mais “leve”, mais sedutora que a propaganda. 

Seu domínio é o da narrativa da ficção, da metamorfose, feito de jogos de palavras e 
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humor; é um convite a participar do universo do jogo, usando a estratégia da sedução. 

Sua credibilidade dependerá do efeito lúdico. Contudo, o efeito de seriedade pode ser 

usado eventualmente na publicidade, como também o lúdico poderá sê-lo na política. 

O efeito de verdade é algo inerente ao ato de fala, mas tem aspectos próprios no 

discurso propagandístico. Este efeito no sério deverá ser buscado no discurso político 

acumulando fatos, datas, definições da prática e do reconhecimento social. O efeito de 

verdade no lúdico será posto em evidência no discurso publicitário apresentando 

testemunhas, fazendo apelo ao consenso, ou à singularidade. Às vezes, será 

simplesmente o êxito da representação publicitária que fará as vezes da verdade. Por 

isso, às vezes a publicidade não tem nada a ver com o produto. Exemplo: comerciais de 

pastas de dente, como o da Kolynos, no qual as personagens estão passeando de jet-ski 

no mar. O elemento água, no caso destas publicidades, sugere o hálito refrescante que o 

produto proporciona a quem o usa. Este elo lógico, como podemos perceber, nem 

sempre é necessário. 

Em suma, podemos dizer que o gênero propagandístico é um discurso de 

manipulação que consiste em fazer crer ao D (destinatário) que ele tem uma falta e 

oferece os meios para superá-la: o Poder Fazer. Ele então será condenado a Dever 

Fazer. O discurso político e o publicitário utilizam estas estratégias de maneira diversa. 

O primeiro, mais racionalizante e de ordem de obrigação moral, num universo 

maniqueísta. O discurso publicitário, mais simbólico, é de ordem da tentação sedutora 

num universo mítico para um desejo não-essencial. Enquanto um usa a evidência 

segundo a razão, o outro usa a evidência segundo o prazer. 

Assim, tais discursos diferenciam-se entre si na medida em que o discurso 

político valoriza o sério e tem o nós como destinatário. Já o publicitário caracteriza-se 

pela valorização do lúdico e destina-se ao eu. 

No que diz respeito, especificamente, ao discurso publicitário atual, há uma 

peculiaridade importante: este é programado visando o efeito que deve causar no 

receptor. Como salienta Carvalho (2004), no mundo da publicidade não se começa por 

criar o discurso e sim por estudar o efeito que deve provocar. Dessa forma, cria-se a 

causa depois de haver estudado a conseqüência. Esta regra, aliás, já era adotada pelos 

poetas simbolistas: para escrever um poema era necessário conhecer o efeito que se 

desejava provocar – determinando o conteúdo e a forma. 
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3.3 Ideologia da publicidade 

 

Sandmann (1997, p. 34) afirma que a linguagem da propaganda é até certo ponto 

reflexo e expressão da ideologia dominante, manifestando a maneira de ver o mundo de 

uma sociedade em certo espaço da história. Sempre com o objetivo de vender uma idéia 

e, mais comumente até do que isso, um produto ou serviço, a linguagem da propaganda 

procura vir ao encontro de determinadas aspirações humanas, veiculando ideais e 

valores aceitos pela classe dominante, que são impostos aos receptores dos textos 

publicitários. Ao abordar a relação entre linguagem da propaganda e ideologia, 

Sandmann cita Fiorin (1988), segundo o qual a ideologia dominante é a ideologia da 

classe dominante, embora haja, numa formação social, tantas ideologias (visões de 

mundo) quantas forem as classes sociais. 

Pretendemos, neste item, destacar os principais valores e ideais cultuados pela 

classe dominante e que se manifestam nos textos publicitários. Um dos mais 

importantes e freqüentes é o valor do tradicional, do antigo, que é muitas vezes 

conjugado com o moderno e com o que tem qualidade: 

 
“Vinho Carreteiro. A tradição que faz bem ao coração.” 

“A novidade que já é tradição. A Morumby agora fabrica óculos.” 

“O nosso presente é o futuro. AGF Seguros. 100 anos no Brasil”. 

 

A mensagem de outdoor da AGF Seguros ressalta a tradição da empresa, ao 

mesmo tempo em que aponta para o futuro. No texto do Vinho Carreteiro, ressalta-se a 

tradição da marca ao mesmo tempo em que se chama a atenção do receptor quanto ao 

fato de que o produto preserva a saúde, ao contrário dos vinhos genuínos. Na verdade, 

esta mensagem publicitária utiliza-se de um eufemismo, uma vez que o produto 

anunciado não é um vinho legítimo, embora apresente a vantagem de fazer menos mal à 

saúde. Outro exemplo de texto publicitário que destaca os valores da tradição e da 

modernidade: “Marista. Nossa tradição é inovar. Faculdade Marista Recife”. Na 

mensagem “Pensou pérola, pensou Maiorca.”, exalta-se a qualidade da marca, 

conhecida das consumidoras em geral. Para expressar a certeza da qualidade devido à 

tradição da marca, utiliza-se o passado, para indicar a preferência das clientes por essa 

marca em relação às demais. A excelência da marca justifica a rapidez, o imediatismo 

na escolha. 
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A juventude e a beleza como qualidades que podem ser permanentes ou 

imutáveis também são valores difundidos nas mensagens publicitárias, principalmente 

naquelas endereçadas ao público feminino: “Garanta o futuro da sua pele. Contém todas 

as vitaminas e minerais que sua pele precisa, devolvendo luminosidade e firmeza. 

Resultado: uma pele mais jovem, lisa e acetinada. Anna Pegova Paris”. 

Entre os comportamentos incentivados pelo texto publicitário está o hábito de 

viver em forma e de levar uma vida saudável. Veja este exemplo: “Quer um estilo de 

vida mais saudável? Então, você tem que ler Cláudia. Atual. Completa. Essencial”. Nas 

publicidades de alimentos, também é comum se aliar o fato do produto ser gostoso e ao 

mesmo tempo saudável: “Naturalmente saudáveis, naturalmente gostosas.” (torradas 

Bauducco). 

Estar de acordo com a última moda também é, evidentemente, uma atitude 

normalmente valorizada nos textos publicitários: 

 
“Uma nova linha de maquiagem. Mais uma maneira de você tornar-se única. Água de Cheiro.” 

“Hering. O básico que é fashion.” (mensagem de outdoor) 

“Ilha Bela. Você cercada de moda por todos os lados”. 

 

Observe agora esta mensagem, que destaca a moda e o conforto como 

qualidades igualmente importantes em um sapato, o que contribui para valorizar o 

produto anunciado: “Tem mulheres que acham beleza fundamental. Tem mulheres que 

acham conforto fundamental. E tem você que está vendo como esta discussão é inútil. 

Piccadilly. Moda e conforto trabalhando juntos”. 

Como salienta Carvalho (2004), a mudança e a moda estão intimamente 

relacionadas e levam a uma permanente renovação dos objetos que trazem em si, como 

característica permanente a seu próprio design, os traços de sua duração. Atualmente, os 

estímulos de troca nas publicidades fundam-se na proposta de substituição por modelos 

tecnologicamente mais avançados, mais modernos, bonitos e eficientes. Assim, os 

produtos, objetos de troca, passam a ser descartáveis; o consumidor encontra cada vez 

mais dificuldades em acompanhar o ritmo de mudança na fabricação dos novos 

modelos. 

Além da introdução de novos modelos, cores e formatos que muitas vezes 

caracterizam uma moda, a tendência de uma época – o que obriga os consumidores a 

adquirirem um determinado produto em detrimento de outro, pois o antigo passa a não 
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ser mais fabricado –, percebemos que há freqüentemente uma renovação na nomeação 

de marcas para os produtos. Alguns exemplos são o chocolate Lolo, que posteriormente 

recebeu o nome de Milkybar, e a pasta de dente Kolynos, fabricada atualmente com a 

marca Sorriso. 

Outra qualidade que os textos publicitários comumente destacam no produto é a 

nobreza, que às vezes está explicitada no nome do produto. A ênfase nesta qualidade 

serve para transmitir uma idéia de algo distinto, seleto, o que indica a qualidade do 

produto em alto grau: 

 
“Maggi. O caldo nobre da galinha azul.” 

“Baron de Lantier. Nobre como poucos”. 

 

As publicidades também ressaltam o estilo e a elegância de seus produtos para 

incentivar o consumidor a comprá-los: “Via Veneto. Elegância na medida certa.” e 

“Leve estilo para o seu guarda-roupa. Use Mr. Brown”. A mensagem da Mr. Brown é 

interessante, pois o substantivo abstrato estilo é utilizado num contexto em que caberia 

normalmente um substantivo concreto. Mais exemplos: “Sergio’s. Bom gosto e estilo de 

pai para filho.”; “Elegância: tendência que vem atravessando o tempo. Glorinha 40 

anos”. 

Por sua vez, há mensagens que desejam fazer o receptor entender que o êxito no 

relacionamento amoroso ou erótico resulta do consumo de determinados produtos, 

principalmente lingerie por parte da mulher: “Use a imaginação. Duloren. Você não 

imagina do que uma Duloren é capaz.”; “Experimente não usar nada. Skala”. O 

erotismo também é usado para chamar a atenção para outros produtos que não roupas. 

Isto ocorre principalmente nos textos publicitários de cerveja, que vez por outra 

chamam o produto de “loura gelada”. Note-se, a propósito, que muitas propagandas 

comparam a cerveja a uma mulher, como na mensagem de outdoor da cerveja 

Antarctica na época do carnaval de 2005, na qual a cerveja é vestida de forma 

semelhante a uma mulher em trajes de desfile de escola de samba. 

Os textos publicitários que anunciam perfumes também procuram seduzir o 

consumidor ao apelarem para o sucesso no amor. Observe: “Era uma vez uma garota 

branca como a neve, que causava muita inveja não por ter conhecido sete anões. Mas 

vários morenos de 1,80 m. O Boticário”. 
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Por fim, a questão da ecologia também faz parte da ideologia da sociedade 

moderna, sendo valorizada nas mensagens publicitárias: 

 
“Refil Spilol. Menos rugas de expressão. Menos resíduos na natureza. Natura Chronos Creme Spilol. 

Agora Chronos Spilol também tem refil. Conheça as outras opções de refil de Natura Chronos. Uma boa 

notícia para você. E também para o planeta”. 

 

Encontramos, ainda, referências à situação atual do país e do mundo, como nesta 

mensagem de outdoor: “No Stúdio A você não precisa do mensalão. Qualidade com 

preços honestos. Stúdio A Hotel”. 

 

 

3.4 Discurso publicitário e sociedade 

 

 Na abordagem do discurso publicitário, consideramos imprescindível recorrer à 

perspectiva de Fairclough (1990), que faz uma análise crítica do discurso publicitário 

em relação à sociedade. Esse autor julga haver correspondência entre análise do 

discurso e análise da sociedade, pois os vários discursos refletem algumas importantes 

características da sociedade capitalista moderna em que transitam. Tais sociedades são 

marcadas por um alto grau de integração das instituições sociais para manter a 

dominação das elites, tendo este fato correspondência no discurso. 

Assim, quando o discurso legitima esta dominação existente nas relações sociais, 

ele está legitimando também a colonização de uma classe por outra. O discurso 

publicitário seria um exemplo, uma vez que apresenta à população os bens de consumo 

da sociedade capitalista, servindo de elo entre ambos, assumindo o papel de 

incentivador. Confirmando as massas no papel de consumidor, torna este mesmo papel 

legítimo e desejável. 

A construção ideológica do receptor também evidencia o fato da publicidade ser 

um elemento colonizador. Segundo Fairclough, a publicidade constrói o tipo ideal do 

consumidor pela mudança operada no cotidiano e na visão do mundo, pelos modelos 

persistentes e coerentes de necessidades e comportamentos consumistas divulgados e 

baseados no senso comum. 

Nas últimas décadas, o crescimento espantoso do volume de anúncios facilitou a 

penetração da mensagem, inclusive alterando aspectos não-econômicos. Como frisa 

 49



Carvalho (2004), a família, como instituição, e a vida familiar cotidiana foram 

“colonizadas” pelo fator econômico e pela ideologia das classes dominantes. Esta 

colonização, por sua vez, modificou-lhe a estrutura e a escala de valores, e é com base 

nesses padrões que a mensagem publicitária constrói a imagem do receptor, impondo à 

realidade o estereótipo criado e fazendo acreditar que corresponde à verdade. 

Para construir lingüisticamente este discurso, serão realizadas escolhas especiais 

nos itens lexicais e nas estruturas sintáticas. Segundo Carvalho, o léxico veiculador 

contará com denotações dentro do campo de significado que reforcem a construção dos 

estereótipos e com conotações que possam ser inferidas com facilidade dentro do 

mesmo campo de significação. 

 

 

3.5 Recursos da publicidade 

 

a) Ordem 

 

A grande arma da publicidade é a manipulação disfarçada, ou seja: como não 

tem autoridade para ordenar, o emissor pode usar de vários recursos para convencer e 

seduzir o receptor, de modo a não deixar transparecer suas reais intenções, idéias e 

sentimentos. Um desses recursos é a ordem, por meio do qual a publicidade faz o 

receptor agir. No texto publicitário, o verbo principal convida à aquisição do produto 

por meio de uma ordem. Nem sempre, contudo, essa ordem é clara, e o papel da 

publicidade de serviço é justamente explicitá-la: “Seja lembrado a todo minuto. Dê um 

presente da Aliada Jóias.” e “Reúna seus amigos e aproveite. Habib’s”. 

Já a publicidade de produtos traz a ordem de forma velada; o verbo que nomeia a 

ação de comprar é substituído por uma alusão. Neste caso, percebemos que o elemento 

verbal que representa a ordem ou o convite constitui um imperativo revestido de 

roupagens que camuflam as intenções do texto (Carvalho, 1996, p. 45). Observe: 

 
“Pegue a cor do verão. Iquine. Pintou pra mudar.” 

“Bote o pé na moda. Bote o pé na Casa Pio.” 

“Abra a boca. É Royal”. 
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Em muitas mensagens publicitárias, o verbo não está no imperativo, mas no 

futuro composto, em forma de promessa. Nesses casos, o pronome você é explorado 

como recurso para envolver o possível comprador: 

 
“Vinagre de álcool Minhoto. Suas receitas vão fazer o maior sucesso.” 

“Big Sfihas do coração. Você vai amar.” 

“Ou você adora ou ainda não experimentou. China in box”. 

 

Outras vezes, a ordem está ausente no texto, como em “Dvdteca Folha. Filmes 

que vão encher seus olhos”. Neste caso, a ordem fica encoberta pela sugestão do 

trocadilho. 

Freqüentemente, a ordem de comprar é substituída por imperativos mais 

disfarçados, o que constitui um modo de apelar para formas eufêmicas. Assim, a ordem 

soa como um convite ou sugestão ao receptor. Isso é muito comum nos anúncios de 

imóveis: “Venha correndo, mas pode vir nadando. Edifício Palácio de Queluz.”; “Viva 

bem em Casa Forte. Pare na 17 de agosto, 2666 e descubra o apartamento que é a sua 

cara”. 

 

 

b) Persuasão 

 

No século XIX, a publicidade limitava-se a uma objetividade informativa, pois 

os anúncios visavam informar os leitores do jornal acerca de um determinado 

acontecimento (oferta de um objeto) e objetivavam um efeito perlocucionário (compra). 

Mais tarde, porém, afastou-se desse modelo, passando a adotar uma lógica e uma 

linguagem próprias, nas quais os recursos da sedução e da persuasão substituem a 

objetividade informativa. A partir da década de 30, alguns anúncios já apresentam 

argumentos subjetivos de venda junto às informações. É o que podemos observar no 

seguinte exemplo: 

 
“Rosto encantador!... Mas não basta! Hoje, a beleza tem que atingir o corpo todo! E o 

melhor meio para isso é usar Palmolive, o único sabonete embelezador. Palmolive é 

feito com o óleo de oliva, o mais fino protetor da pele que a natureza produziu! Sua 

espuma balsâmica penetra nos poros e deixa toda a cútis macia e radiante de mocidade. 

É por isso que o recomendam 20.723 especialistas de beleza!” 
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Já na década de 60, a linguagem da propaganda brasileira impressa atinge seu 

status de arma persuasiva, influenciada por publicitários americanos que vieram adotar 

novos procedimentos retóricos na propaganda (Carrascoza, 1999, p. 105). Nesta época, 

em que os meios de comunicação de massa estavam em pleno processo de expansão, a 

publicidade passa a empregar de forma explícita e sistemática procedimentos retóricos, 

com o objetivo de dotar o texto de mecanismos persuasivos capazes de atrair a atenção 

do receptor. 

 Atualmente, todos os meios de insistência utilizados para persuadir e seduzir o 

receptor são considerados válidos. As mensagens publicitárias não apenas fornecem 

informações sobre o produto/serviço, mas objetivam, sobretudo, convencer o receptor 

acerca da sua superioridade em relação aos demais, de forma a fazê-lo consumir. A 

primeira tarefa da publicidade é provocar o interesse do destinatário da mensagem, para 

em seguida informar, convencer e, finalmente, transformar essa convicção do receptor 

no ato de comprar. 

De Plas e Verdier (1979, apud Carvalho, 1996, p. 14) descrevem o processo em 

cinco etapas. A primeira diz respeito ao impacto fisiológico. Fatores como a escolha do 

meio, o lugar, a visibilidade, a legibilidade e a audibilidade devem ser considerados para 

que a mensagem possa chamar a atenção do receptor. A etapa seguinte se refere ao 

impacto psicológico: a existência do efeito surpresa resulta no despertar do interesse, 

riso e agrado. A mensagem precisa manter a atenção do seu público por meio da criação 

de ambiente otimista e do uso de recursos mnemônicos, que devem provocar uma 

reação positiva. Em seguida, a publicidade procura convencer o receptor, a partir do 

desenvolvimento da argumentação e da credibilidade. Estas quatro etapas devem levar à 

determinação de compra – fim último da mensagem –, mantendo-se a clientela por meio 

da convicção (persuasão) ou simpatia (sedução). 

No que diz respeito ao caráter persuasivo da propaganda, Vestergaard & 

Schroder (2000, p. 6) observam que a propaganda é inevitável, e inevitavelmente 

persuasiva, em sociedades capitalistas que atingiram um estágio em que boa parte da 

população vive acima do nível da subsistência, como é o caso da Grã-Bretanha no início 

do século XVIII. No momento em que isso acontece, os produtores de bens 

materialmente “desnecessários”, devem fazer alguma coisa para que as pessoas queiram 

adquiri-los. Na Grã-Bretanha, por exemplo, houve, nesta época, o surgimento de uma 

classe média relativamente grande, alfabetizada, o que criou uma das precondições para 
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a existência da propaganda no sentido moderno: a existência de um mercado de massa 

(relativo) e de meios de comunicação para chegar até ele. 

 No final do século XIX, a tecnologia e as técnicas de produção em massa já 

tinham atingido um nível de desenvolvimento em que um maior número de empresas 

produzia mercadorias de qualidade mais ou menos igual a preços mais ou menos iguais. 

Com isso, veio a superprodução e a subdemanda, tornando necessário estimular o 

mercado, de modo que a  técnica publicitária mudou da proclamação para a persuasão. 

 No Brasil, isso ocorreu nos anos 50, período no qual a nossa indústria entrava 

numa acirrada fase de competição, sem registro na história comercial do país. Tal fato 

viria a influenciar de modo decisivo a forma de atuação da publicidade na sociedade, 

uma vez que o consumidor passa a ter à sua disposição várias marcas de um mesmo tipo 

de produto para escolher (Marcondes, 2001, p. 32). Numa situação como essa, em que é 

tecnologicamente possível às empresas fabricar produtos semelhantes, é essencial que 

cada empresa ofereça uma razão para que o consumidor prefira a sua marca à dos 

concorrentes (Harris e Seldon, 1962, p. 236). E neste sentido, a persuasão revela-se um 

recurso fundamental para as mensagens publicitárias, que não mais têm apenas a função 

básica de informar a existência deste ou daquele produto ou serviço, algumas de suas 

vantagens e seus benefícios. A partir daquele momento, diz Marcondes, tratava-se de 

brigar por fatias de mercado e, diretamente, pela preferência do consumidor. 

No caso de bens materialmente “desnecessários”, produzidos para satisfazer 

necessidades sociais, como o perfume, por exemplo, Vestergaard & Schroder 

reconhecem ser a persuasão um elemento imprescindível para a propaganda atual em 

sociedades capitalistas desenvolvidas. Isto porque é difícil compreender como 

determinados produtos poderiam ser anunciados de forma puramente informativa, sem 

persuasão. 

O recurso da persuasão na publicidade atua no sentido de fazer o receptor crer 

naquilo que é dito. Assim, mesmo que eu não acredite no produto, “creio na mensagem 

publicitária que quer me fazer crer” (Baudrillard, 1968, p. 272). As mensagens 

publicitárias se utilizam da persuasão para mudar (ou manter) a opinião do público-alvo, 

apresentando argumentos convincentes e plausíveis para que o receptor decida consumir 

o produto. A persuasão repousa em um mecanismo em que se pretende estabelecer a 

prova através de argumentos, estabelecendo uma relação de causalidade. Tomemos, 

como exemplo, o anúncio da linha de tratamento Dove Therapy: 
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“Quem tem cabelos com sinais de danos intensos, até agora só conhecia um tipo de 

tratamento: o da tentativa e erro. Ter cabelos cheios de pontas duplas, muito ressecados 

ou com excesso de fios rebeldes não deveria ser um grande problema. E não seria se os 

tratamentos de hoje tivessem deixado você satisfeita. Dove Therapy é a primeira linha 

de tratamento específica para cabelos com sinais de danos intensos. Reduz os sintomas 

porque a combinação do shampoo com a linha de tratamento age nos fios 

profundamente, deixando seus cabelos muito mais bonitos. Ou seja, Dove Therapy faz 

exatamente o que você gostaria que os outros fizessem”. 

 

Na mensagem do inseticida Raid também podemos perceber a presença de 

elementos de persuasão: “Mosquito bom é mosquito morto. Para combater a dengue, 

use Raid, o mais eficiente contra os mosquitos porque continua agindo por muito mais 

tempo. Raid mata bem morto e continua matando”. 

 

c) Sedução 

 

Para convencer e seduzir o receptor, provocando a ação de consumo, a 

publicidade se utiliza também do recurso da sedução. Os elementos de encantamento e 

sedução no anúncio objetivam conquistar o leitor-consumidor ao desviarem da verdade, 

criando uma ilusão no receptor. Para envolvê-lo, a mensagem publicitária busca o 

prazer por meio de sons, imagens, movimentos, cores, formas ou palavras. No caso das 

peças publicitárias veiculadas pela mídia escrita, o profissional da área dispõe apenas 

dos recursos visuais e lingüísticos (imagens, cores, formas, e palavras). 

De acordo com Carvalho (2004), toda a representação montada em torno do 

produto se estrutura a partir de uma lógica própria que tem na sedução sua mola mestra. 

Ao promover o produto, o anúncio objetiva seduzir o consumidor e levá-lo 

conseqüentemente a aderir à mensagem publicitária. Para tanto, é apresentada uma 

visão parcial e deformada, onde jogos de luz e sombra, ângulos de focalização e 

superposição de planos manipulam fragmentos de realidade e privilegiam objetos antes 

que pessoas. Estas, embora importantes enquanto testemunhas do efeito de determinado 

produto, são apenas coadjuvantes, componentes secundários. 

O anúncio se recorta de uma seqüência metonímica maior num processo que 

gera ambigüidade e estimula a fantasia do receptor, que se vê incitado a preencher o 

antes e o depois da cena apresentada, a compor a vida das personagens retratadas. Tal 

procedimento também é eficaz na medida em que permite a ênfase em determinados 
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momentos, omitindo outros que poderiam comprometer a positividade que deve emanar 

do anúncio. 

Ao recortar a faixa de realidade que necessita ou deseja abordar, a publicidade 

dilui a percepção do todo e mantém com o momento histórico relações parciais e 

incongruentes. Segundo Quesnel (1974), o jogo operado entre a realidade e a 

necessidade de colocação dos produtos no mercado resulta na criação de um mundo 

ideal, purificado de toda tragédia, sem bomba nuclear, sem explosão demográfica e sem 

guerra. Um mundo inocente e cheio de sorrisos, de luzes, otimista e paradisíaco. 

De fato, muitos anúncios funcionam ao nível do devaneio. Mostrando gente 

incrivelmente feliz e fascinante, cujo êxito em termos de carreira ou de sexo – ou ambos 

– é óbvio, a publicidade constrói um universo imaginário em que o leitor consegue 

materializar os desejos insatisfeitos da sua vida diária. Como argumentam Vestergaard 

& Schroder (2000, p. 129), é irracional esperar que os leitores decifrem os anúncios 

como expressão factual da realidade, pois estes são, na sua maioria, muito pobres de 

conteúdo informativo e demasiado ricos em sugestões emotivas para serem lidos de 

forma literal. Se isso acontecer, as pessoas compreenderão o seu erro quando as 

fascinantes promessas neles contidas não se concretizarem. 

Conforme Berger (1972, p. 148), o devaneio é o conceito que nos possibilita 

compreender a reação do leitor à propaganda. Não existiria o fascínio se a inveja social 

dos seres humanos não fosse uma emoção comum e generalizada. E a sociedade 

industrial, que se deslocava para a democracia, parando depois no meio do caminho, é a 

ideal para gerar essa emoção. A busca da felicidade pessoal foi reconhecida como um 

direito universal. No entanto, diz Berger, nas contradições sociais reinantes, o indivíduo 

sente-se impotente, vivendo numa contradição entre o que é e o que gostaria de ser. 

Então, ou ele adquire perfeita consciência dessa contradição e de suas causas, passando 

assim a participar da luta política por uma democracia plena, o que implica, entre outras 

coisas, a derrocada do capitalismo, ou vive constantemente escravo de uma inveja que, 

em combinação com o sentido de impotência, se dissolve em sucessivos devaneios. 

É isso que, segundo o autor, permite compreender por que a publicidade 

continua a merecer crédito. A lacuna entre o que a publicidade realmente oferece e o 

futuro que promete corresponde à lacuna entre o que o espectador-comprador sente que 

é e o que ele gostaria de ser. As duas lacunas se resumem a uma, que, em vez de ser 

preenchida pela ação ou pela experiência vivida, é preenchida por devaneios 

fascinantes. Assim, o consumidor médio não se surpreende pelo fato de o produto não 
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cumprir a promessa do anúncio, pois a vida o acostumou a isso: a busca da felicidade 

pessoal e do sucesso é normalmente uma busca vã. No entanto, é preciso alimentar a 

fantasia: no seu mundo onírico, ele se deleita com um “futuro continuamente adiado”. 

Por outro lado, se a propaganda funciona ao nível do devaneio, então torna-se 

claramente inadequado condená-la simplesmente por canalizar a atenção e os desejos 

dos leitores para uma terra-de-ninguém paradisíaca e quimérica. Sem dúvida a 

propaganda faz isso, mas, para que as pessoas o considerem pertinente, a utopia 

apresentada nos anúncios deve estar ligada à realidade circundante por uma conexão 

causal. Com relação a este conceito do devaneio, Vestergaard & Schroder (2000, p. 

132) concluem que a propaganda emprega a fantasia para compensar a monotonia da 

vida cotidiana, comprovando inevitavelmente esta monotonia. Assim, ao mostrarem as 

pessoas tal como elas podem vir a ser, os anúncios só fazem mostrar, por implicação, o 

que elas não são presentemente. Ou seja, se a propaganda retrata pessoas belas, felizes, 

socialmente seguras e bem-sucedidas, não se segue que elas se consideram, no 

subconsciente, feias, infelizes, isoladas e frustradas? 

Como foi dito antes, a publicidade atual não se limita a simplesmente informar o 

consumidor sobre o produto. À função informativa agregam-se traços persuasivos 

visando compelir à compra, à aquisição do que não se necessita, relegando a segundo 

plano o produto antigo, trocando-o sob a mística do novo. 

Na função estética, o jogo das cores e formas, palavras e imagens exorbita o 

plano puramente informativo, criando em torno do anúncio mecanismos de sugestão e 

evocação, um campo estético cujo principal resultado é a criação de uma aura de beleza 

que responde por boa parte do envolvimento emocional realizado pelo anúncio 

(Carvalho, 2004). Assim, o recurso da sedução pode se manifestar tanto a partir das 

palavras como a partir da imagem. No anúncio, conteúdos de artisticidade estão a 

serviço da promoção de toda uma estrutura social, voltados, conseqüentemente, à 

manutenção de uma relação de dominação. 

Concluímos com Carvalho (2004) que, em última instância, a função da 

publicidade é a de reproduzir o sistema social vigente e, neste sentido, os componentes 

estéticos atuam como elementos de encantamento e sedução que envolvem o receptor de 

modo semelhante à mãe que, enquanto conta estórias atraentes e cheias de peripécias, 

faz com que a criança engula passiva e imperceptivelmente a comida apresentada e de 

que nem sempre precisa. Na verdade, é por meio da publicidade e do consumo que o 

sistema não só veicula os valores básicos através dos quais se sustenta, como também 
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tenta recriar, a partir da palavra, da imagem e da posse do objeto, a identidade perdida, a 

dose imprescindível de lirismo, sonho e fantasia. 

O aspecto sedutor e envolvente do discurso publicitário é metaforizado pelo 

canto da sereia. Também aqui, atrás do doce canto, da beleza visual e da promessa de 

realização do desejo, há um discurso que envolve e entorpece, que implica a 

descaracterização individual e cultural, a perda da identidade e, portanto, a morte. 

 

3.6 Vias de recepção do discurso publicitário 

 

 Para Gérard Lagneau (1974), estudioso francês da linguagem publicitária, três 

caminhos explicam seu funcionamento, todos buscando fundamentos científicos para 

justificar o sucesso dos jogos de palavras nas mensagens publicitárias. Reconhecida a 

partir de Freud, a via psicológica revela que a eficácia publicitária do jogo de palavras 

resulta do fato de ser este, para o receptor do anúncio, erótico no sentido psicanalítico 

do termo. Freud notava que o ouvinte obtém com muito pouco esforço o prazer que lhe 

proporciona a palavra. Ele alcança este prazer de forma quase gratuita. A partir do jogo 

de palavras, a publicidade visa provocar o interesse do receptor, despertando riso e 

agrado: 

 
“Lupo. A marca da lingerie que não marca.” (mensagem de outdoor) 

“Nazca. Você de bem com você.” 

“Quem lê vai lá. Livraria Cultura.” (mensagem de outdoor). 

 

Ao convidar o receptor a participar de um universo lúdico, os jogos de palavras 

objetivam chamar a atenção do receptor para o conteúdo da mensagem. Já as mensagens 

publicitárias que exploram a ambigüidade e a relação de contrários têm como finalidade 

entreter o destinatário, desafiá-lo a entender a mensagem, prender sua atenção e, por 

fim, fazê-lo consumir o produto ou utilizar um serviço. 

 Já a via antropológica parte da proclamação da irracionalidade do receptor. O 

jogo simbólico dos signos reaviva arquétipos coletivos ocultos, mas fundamentais, de 

tal modo que um verbo aparentemente insignificante conduz à compra, escamoteando a 

barreira da consciência. Exemplo: “Todo mundo é Papai Noel de alguém. Água de 

Cheiro”. 
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Por sua vez, a via sociológica parte do fato de que não se dirigindo a ninguém 

em especial, dá a cada um a ilusão de que a mensagem publicitária lhe é dirigida e faz o 

receptor ter noção de ser membro de uma pólis. A eficácia cultural do discurso 

publicitário é acentuada pelo apelo constante aos laços frágeis e simbólicos, tecidos 

entre os participantes de uma sociedade industrial. Assim, serve a dupla e necessária 

ilusão de comunhão íntima no interior de uma mesma sociedade e da incomparável 

singularidade da pessoa humana. Nos exemplos abaixo, o receptor tem a impressão de 

que a mensagem se dirige a ele: 

 
“Diga sim para você. Faça um Day Spa. Anna Pegova Paris.” 

“Uma nova linha de maquiagem. Mais uma maneira de você tornar-se única. Água de Cheiro.” 

“Tem mulheres que acham beleza fundamental. Tem mulheres que acham conforto fundamental. E tem 

você que está vendo como esta discussão é inútil. Piccadilly”. 

 

Com relação à via sociológica, Carvalho (2004) observa que a despeito de toda 

personalização – fazer o que todos fazem é uma forma paradoxal de se distinguir –, 

subjaz à mensagem publicitária um arcabouço coletivo, a presença de um sentimento de 

solidariedade e segurança originário do fato de se pertencer a um grupo, falar uma 

mesma linguagem, participar de sentimentos e necessidades comuns, possuir certos 

objetos, adotar determinados comportamentos. 
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4. TEXTO PUBLICITÁRIO 

 

4.1 Importância e alcance da publicidade 

 

Atualmente, vivemos cercados por apelos publicitários. A publicidade faz parte 

da nossa vida, pois é a partir dela que os produtos/serviços são anunciados às pessoas. 

De outra forma, não ficaríamos informados sobre os produtos que estão à venda, nem os 

fabricantes/vendedores conseguiriam vender seu estoque. Os produtos/serviços nos dias 

de hoje são anunciados de diversas maneiras, a saber: televisão, rádio, jornal, revista, 

internet, outdoor, panfleto, folder, cartaz, etc. Em suma, tenta-se de todas as formas 

chegar ao consumidor, de modo que o seu produto/marca seja divulgado(a) e se 

destaque em meio a tantos outros que existem no mercado. 

Na moderna sociedade ocidentalizada e industrializada, o papel da publicidade, 

entendida em termos gerais, é tão importante que ela pode ser considerada a mola 

mestra das mudanças verificadas nas diversas esferas do comportamento e da 

mentalidade dos usuários/receptores (Carvalho, 1996). Assim, entendemos que a 

publicidade não só reflete os costumes sociais, mas também os influencia, criando um 

ambiente cultural próprio, um novo sistema de valores, co-gerador do “espírito do 

tempo”. Para alguns, como o publicitário David Olgivy, no entanto, a publicidade 

apenas os reflete, jamais constituindo o carro-chefe de mudanças significativas na 

sociedade. 

De fato, é inegável o papel da difusão e sedimentação social da propaganda. Diz 

Marcondes (2001, p. 10) que ela transforma tendências em moda, amplia a escala de 

alcance da informação e de um sem-número de valores, transforma aspirações em 

consumo e mensagens comerciais em venda e lucro. Assim, não dá para imaginar o 

capitalismo industrial dos últimos cem anos sem ela. Também não dá para olhar para 

todas as formas existentes de comunicação de massa e não enxergar o poder acessório, 

mas vital, da propaganda como instrumento de sua consolidação e seu sucesso. 

Contudo, não podemos atribuir a ela – como concluíram certas análises 

sociológicas feitas sobre a influência da propaganda – o caráter maior de modeladora 

avançada de normas e costumes, o ópio de dominados e, por reflexão, de dominantes, 

pois ela não tem esse poder. Marcondes afirma, e com razão, que a propaganda é 

caudatária. Sempre e seja do que for. Ela não anda à frente de nada porque, se andar, 

será objeto de poucos. Não se fará entender pelo corpo mais aberto de classes para as 
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quais nasceu. Não vai comunicar, emocionar, tocar, induzir. O autor alega que caso isso 

aconteça ela deixará de ter seu sentido mais essencial, que é, ao falar sobre produtos e 

marcas, ser entendida e apreendida como um tipo de verdade, e, a partir daí, mobilizar e 

vender. 

Há que se considerar também que ninguém compra uma revista ou jornal para 

ver anúncios nem liga a televisão para ver comerciais. Dependendo do canal que serve 

de veículo à publicidade, estas são exibidas ao longo da programação de televisão e 

rádio (mídia falada) ou publicadas em meio a matérias jornalísticas (mídia escrita). 

Tendo em vista este aspecto em particular, o texto publicitário enfrenta um grande 

desafio: chamar a atenção do público-alvo para que este leia ou escute a mensagem que 

lhe é dirigida. Assim, para que se faça entender junto ao seu público, a publicidade 

adota, na elaboração da mensagem, procedimentos de vanguarda, desde que estes já 

tenham sido testados e consumidos em outras áreas, como a poesia, a música popular e 

o teatro (Carvalho, op. cit., p. 14). Só assim o texto publicitário poderá despertar o 

interesse do receptor, informar, convencer e, finalmente, transformar essa convicção no 

ato de compra – sua finalidade última. 

 

 

4.2 Comunicação da publicidade com o receptor: estereótipos e fórmulas fixas da 

língua 

 

Segundo Citelli, o texto publicitário trabalha com representações de domínio 

público, “verdades” consagradas, como os estereótipos. É o que o autor denomina 

caráter parafrástico, traço muito peculiar do texto persuasivo e que, por sua vez, permite 

à publicidade atingir o receptor e conquistar a sua adesão à mensagem publicitária 

(Linguagem e Persuasão, 1993, p. 41). O autor aponta como exemplo a personagem do 

texto publicitário do Cepacol, uma detetivesca figura inspirada no célebre agente inglês 

James Bond, criado por Ian Fleming. A personagem foi criada pela agência Caio 

Domingues & Associados por ocasião do relançamento nacional do Cepacol, da Merril 

Moura Brasil e a campanha é decalcada no agente 007. 

Ambos são filhos de uma mesma idéia, a de combater inimigos: James ataca o 

Dr. No, os agentes soviéticos, vilões de toda ordem, desejosos de destruir o império de 

sua majestade e a democracia ocidental; o Bond Boca age contra o Gargantão, o Zé 

Cariado, o Bafo-Bafo, todos capazes de contaminar a estabilidade do sistema bucal. A 
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configuração do tipo da personagem também evidencia a preocupação da publicidade 

em seguir modelos idealizados e aceitos pela sociedade: queixo largo, boca grande, cara 

de mocinho recém-saído do banho, ágil e sempre bem-sucedido com as mulheres. 

Um exemplo clássico do uso de estereótipos nos textos publicitários em geral 

seria a presença de modelos bonitos, jovens, em forma e sorridentes. As publicidades 

normalmente apresentam pessoas aparentemente ricas, bem vestidas, limpas, de boa 

aparência para passar uma boa imagem do produto/serviço ou marca. Como podemos 

perceber, os estereótipos são constantemente utilizados nas publicidades pelo fato de 

que impedem qualquer questionamento acerca do que está sendo mostrado e enunciado. 

Dentro desta tendência à exploração do já conhecido, familiar ao receptor, as 

publicidades também recorrem a fórmulas fixas, como frases feitas, citações, ditos 

populares, respostas convencionais, títulos de livros, filmes e músicas, trechos de letras 

de músicas e clichês (Carvalho, 1996, p. 84). De acordo com Michael Riffaterre (1973), 

as fórmulas fixas podem se tornar elementos de valorização de um texto, despertando a 

adesão do leitor por meio de algo que lhe é familiar, que estimula a memória. Elas 

reservam ao leitor a satisfação de um conhecimento partilhado, de algo que se torna 

comum entre o autor e o leitor, criando uma espécie de cumplicidade entre ambos. 

Contudo, o uso de tais recursos no texto publicitário nem sempre é literal. Para 

atrair a atenção do receptor, as publicidades normalmente introduzem um elemento 

surpresa e criam um jogo de palavras que altera a frase feita – tornando-a contrafeita –, 

o que dá uma sensação de novidade ao texto. Pode-se, ainda, modificar uma citação, de 

modo a desmontar estereótipos. Exemplo: “Anda devagar, Chapeuzinho, para o lobo 

poder te pegar”. Nesta mensagem, observamos que há duas alterações: a palavra logo é 

substituída por devagar – um termo antônimo –, e poder te pegar em lugar de não te 

pegar. Assim, a lógica da história é subvertida com o objetivo de chamar a atenção do 

receptor para a mensagem, de tom nitidamente sedutor. Neste caso, os elementos 

lexicais, substituto e substituído, são formalmente importantes e percebidos a partir da 

comparação entre forma fixa original, resgatada pela memória, com nova forma criada, 

graças aos acréscimos e substituições relacionados com as informações adicionais de 

marca/produto (Costa, in: Farias, 1996, p. 35). 

Por facilitarem a comunicação, as fórmulas fixas são bastante exploradas na 

linguagem dos mass media, sobretudo no jornalismo e publicidade. Vejamos alguns 

exemplos de mensagens publicitárias que se utilizam deste recurso: 
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“Por trás de um grande pai existe um grande filho. Smash.” (mensagem do Dia dos Pais) 

“Deixe seu amor morrer na praia. Pop Lover Branner. Branner Namorados 2005.” (mensagem do Dia dos 

Namorados) 

“Novo Nokia 6020. Celular e câmera feitos um para o outro.” (mensagem de outdoor) 

“Não precisa falar mais nada. Basta ouvir. SAT.” (estação de rádio) 

“Nova Crizal Alizé. Pode confiar de olhos abertos”. 

 

 Nestes exemplos, merece destaque a expressão “morrer na praia”, utilizada em 

um tom sedutor, com um sentido diferente do original “morrer na praia”, que significa 

se dar por vencido, se entregar. No slogan da Smash, há uma modificação no ditado 

“Por trás de um grande homem existe uma grande mulher”. Já o texto da estação de 

rádio SAT utiliza a frase feita “não precisa falar mais nada” e acrescenta o fragmento 

“basta ouvir” para atender ao objetivo da mensagem, que é anunciar a estação de rádio 

SAT. Nos casos de substituição de elementos lexicais, o receptor, para participar desse 

jogo comunicativo, deverá encontrar a forma fixa no arquivo da memória, procedendo a 

uma operação inversa à efetuada pelo emissor (Carvalho, op. cit., p. 88). 

O uso freqüente de esquemas e fórmulas consagradas nos textos publicitários 

não impede, no entanto, que certos textos publicitários busquem uma originalidade 

instigante, abordando determinados comportamentos e idéias polêmicos para a 

sociedade. É o que se verifica em alguns anúncios e comerciais de marcas conhecidas, 

como a Calvin Klein, por exemplo. Atualmente, aliás, isso é cada vez mais comum. 

Pode-se produzir um anúncio que rompe com certas normas preestabelecidas pela 

sociedade, causando um forte impacto no receptor através de mecanismos de 

“estranhamento”, situações “incômodas”, que levam, muitas vezes, à indagação ou à 

pura indignação. Como frisa Citelli (1993), numa sociedade democrática é possível à 

publicidade mexer com tabus como o do homossexualismo, do complexo de Édipo, 

temas esses que provocam incômodo em boa parte dos receptores. Talvez por isso 

mesmo, argumenta o autor, tais propagandas consigam se firmar persuasivamente. 

O comercial da linha de produtos Dove, por exemplo, choca o receptor ao ir de 

encontro a determinados preconceitos e atitudes, pois valoriza as mulheres que não têm 

uma beleza padrão. Isto, é claro, tem como finalidade principal incentivar todas as 

mulheres a consumirem o produto, mesmo as gordinhas e as feias. Por isso, a 

publicidade anuncia: “Passe um verão sem vergonha”. Ao final, há o slogan, que 

confirma o desejo de conquistar a adesão de todas as mulheres à mensagem: “Dove. 

Porque o sol nasceu para todas”. 
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Todavia, observamos que ainda é muito freqüente a recorrência a lugares-

comuns, banalidades, como a de colocar um atleta para vender vitamina, um dentista 

para divulgar certa pasta dental, um bem-sucedido empresário para recomendar 

determinada corretora de valores. De qualquer forma, tais textos publicitários têm 

igualmente força persuasiva, pois apelam para padrões estabelecidos pela sociedade. 

 Citelli também observa que o texto publicitário nasce na conjunção de vários 

fatores, inclusive psico-sociais-econômicos (op. cit., p. 43). Ele é, segundo Costa (in: 

Farias, 1996, p. 31-2), o testemunho de uma sociedade de consumo e conduz a uma 

representação da cultura a que pertence. Organizada de modo diferente das demais 

mensagens, a publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, ideais e outras 

elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua que lhe serve de 

veículo, sejam eles fonéticos, léxico-semânticos ou morfossintáticos, como veremos 

mais adiante. Assim, o texto publicitário atrai a atenção do receptor, levando-o a aderir 

à mensagem – ou seja, fazendo-o comprar – e, com isso, aderir à ideologia social 

veiculada pela mensagem publicitária. 

Há ainda o elemento visual, que também exerce papel fundamental no texto 

publicitário, atuando como poderoso recurso de convencimento junto ao público-alvo. 

Lembremos de publicidades que se destacam por meio da exploração de imagens fortes, 

que despertam o interesse do receptor pela sua originalidade. Publicidades como as que 

anunciam marcas de roupas são um bom exemplo do uso marcante da imagem. 

Como podemos perceber, a publicidade, devido à sua própria finalidade 

pragmática – informar o receptor a respeito de um produto/serviço e convencê-lo a 

comprar –, necessita obter o convencimento do seu público. Por isso, o texto 

publicitário recorre à retórica, que é imprescindível para gerar a persuasão na 

publicidade, de forma a levar o consumidor a aderir à mensagem proposta. Este é o 

tópico abordado no item que se segue. 

 

4.3 Texto publicitário, persuasão e retórica 

 

Atualmente, não há dúvida entre os estudiosos da comunicação de que a 

publicidade é um exemplo notável de discurso persuasivo, com a finalidade de chamar a 

atenção do público para as qualidades deste ou daquele produto/serviço, ou de uma 

marca. No texto publicitário, a função persuasiva consiste em tentar mudar a atitude do 

receptor. Assim, o emissor aconselha o leitor ou ouvinte a julgar favoravelmente um 
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produto/serviço ou uma marca, visando fazê-lo comprar. Para atingir este objetivo, a 

mensagem publicitária possui um conteúdo que deseja ser verdadeiro, de forma a 

convencer o provável consumidor sobre a excelência do produto. É preciso, portanto, 

construir o “efeito de verdade” no texto publicitário e, neste sentido, a retórica apresenta 

uma contribuição essencial ao estudo do texto publicitário contemporâneo, pois nas 

palavras de Aristóteles, parece ser capaz de, no que se refere a uma dada questão, 

descobrir o que é próprio para persuadir. 

Na época clássica, os gregos – pioneiros nas reflexões e sistematizações acerca 

da linguagem – criaram, em suas escolas, a eloqüência, a gramática e a retórica, 

disciplinas que melhor ensinavam as artes de domínio da palavra. Com o aparecimento 

da retórica como disciplina específica, começa-se a estudar a linguagem não enquanto 

‘língua’, mas enquanto ‘discurso’. A importância da retórica no mundo clássico residia 

no fato de que a disciplina cuidava especialmente de buscar a harmonia entre arte e 

espírito, ensinando como falar de modo convincente e elegante (Citelli, 1993, p. 8). No 

que diz respeito ao texto publicitário, no qual a tentativa de convencimento se faz mais 

explícita do que em outros, a retórica traz subsídios valiosíssimos para o seu estudo, 

uma vez que cabe a ela mostrar o modo de constituir as palavras visando convencer o 

receptor acerca de dada verdade. 

Para Aristóteles (384-322 a.C.), a retórica tem algo de ciência, ou seja, é um 

corpus com determinado objeto e um método verificativo dos passos seguidos para se 

produzir a persuasão. Dessa forma, caberia à retórica não assumir uma atitude ética, 

dado que seu objetivo não é o de saber se algo é ou não verdadeiro, mas sim analítica – 

cabe a ela verificar quais os mecanismos utilizados para se fazer algo ganhar a dimensão 

de verdade. Segundo Aristóteles, nenhuma outra arte possui esta função, porque as 

demais artes têm, sobre o objeto que lhes é próprio, a possibilidade de instruir e de 

persuadir. Citelli (op. cit., p. 11) reforça o caráter analítico da retórica quando diz que 

“ela não entra no mérito daquilo que está sendo dito, mas, sim, no como aquilo que está 

sendo dito o é de modo eficiente”. 

 

4.3.1 Efeitos retóricos 

 

A mensagem publicitária faz uso de um enorme conjunto de efeitos retóricos, 

como as figuras de linguagem e as estratégias persuasivas, recursos essenciais para que 

o texto publicitário possa atingir os seus fins persuasivos, ou seja, fazer o provável 
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consumidor comprar o produto. Citelli (op. cit., p. 36) destaca a importância destes 

elementos da retórica no texto publicitário quando diz que tais recursos “se encarregam 

de dotar os discursos de mecanismos persuasivos: o eufemismo, a hipérbole, os 

raciocínios tautológicos, a metáfora cativante permitem que projetos de dominação de 

que muitas vezes não suspeitamos, possam esconder-se por detrás dos inocentes signos 

verbais”. 

Com relação às figuras de retórica, Citelli afirma que constituem importantes 

recursos para prender a atenção do receptor naqueles argumentos articulados pelo 

discurso. Elas cumprem a função de redefinir um determinado campo de informação, 

criando efeitos novos e que sejam capazes de atrair a atenção do destinatário do texto. 

São expressões figurativas que conseguem quebrar a significação própria e esperada 

daquele campo de palavras. Segundo Costa (in: Farias, 1996, p. 49), as figuras de 

retórica freqüentemente encontradas na publicidade são: eufemismo, metáfora, 

metonímia e repetição. 

 A comparação, a hipérbole, a prosopopéia e a antítese também são figuras de 

linguagem comuns nesses textos. 

No que diz respeito às estratégias persuasivas exploradas pelo texto 

publicitário, destacam-se os usos lexicais. Apesar de curto, o enunciado publicitário é 

denso, sendo essa densidade lexical uma característica própria da linguagem escrita. Os 

itens lexicais – substantivos, adjetivos, verbos e advérbios – são encontrados em 

proporções bastante altas nas mensagens publicitárias, principalmente em forma de 

frases nominais. O vocabulário utilizado a nível dos signos é simples, com termos 

conhecidos e corriqueiros que permitem significações múltiplas, recursos fônicos e 

pontuação discreta. Os substantivos são utilizados na publicidade como imposição da 

presença da marca e/ou produto, como diz Costa. Assim, a classe dos nomes próprios 

ocupa uma posição de destaque: 

 
“Coca-Cola light. Mais sabor pra você.” 

“O verdadeiro Cheetos, com um preço que parece mentira.” 

“Uma esponja, uma pia e aí Pronto.” 

“A diferença está nos detalhes. Democrata”. 
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As formas verbais no imperativo, passado, presente, futuro, infinitivo e os 

tempos compostos são recursos lingüísticos freqüentemente encontrados na publicidade, 

cujo objetivo principal é persuadir o consumidor quanto ao produto anunciado: 

 
“Use a inteligência. Use Criativa.” 

“Se você também quer ter uma pele bonita e bem tratada como a nossa, use Hidratante Monange. Você 

vai sentir na pele essa emoção.” 

“Atroveran. Tomou, passou.” 

“A sopa que se encaixa no seu estilo de vida. Qualimax”. 

 

Já a adjetivação é utilizada nas publicidades como forma de sedução: 

 
“Do que cabelos coloridos realmente precisam? De um tratamento perfeito. A nova 

linha Koleston Care com Extrato de Amêndoas e Filtro UV protege a cor e cuida dos 

seus cabelos. Koleston Care deixa os cabelos macios, saudáveis e com cores 

duradouras e cheias de brilho, dia após dia”. 

 

O uso das palavras e locuções denotativas também é importante nas 

publicidades. Elas podem indicar: 

a) afetividade: infelizmente, felizmente, ainda bem. 

b) designação: eis. 

c) exclusão: menos, exceto, fora, salvo, senão. 

d) inclusão: inclusive, também, mesmo, ainda, até, ademais, além disso, demais, a 

mais. 

e) limitação: só, apenas, somente, unicamente. 

f) realce: cá, lá, só, é que, sobretudo, mesmo, embora. 

g) retificação: aliás, ou melhor, isto é, ou antes. 

h) explanação: isto é, a saber, por exemplo. 

i) situação: afinal, agora, então, mas. 

 

 

4.4 Esquemas básicos da propaganda 

 

Brown em sua obra clássica Técnicas de Persuasão (1971), insiste em que a 

propaganda, ou a publicidade, se vale de alguns esquemas básicos a fim de obter o 
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convencimento dos receptores. São eles: estereótipos, substituição de nomes, criação de 

inimigos, apelo à autoridade, e afirmação e repetição. 

 

4.4.1 Estereótipos 

 

São as fórmulas já consagradas, tanto nos códigos visuais (uma mulher bonita, 

de avental, remete a uma zelosa dona-de-casa), quanto no lingüístico, com o uso de 

frases como “a união faz a força”, “ser mãe é padecer no paraíso”, etc. Como ‘verdade’ 

já aceita pelo público, o estereótipo impede o questionamento a respeito do que está 

sendo comunicado. Um bom exemplo do uso de estereótipos é a aparição de belas 

modelos em boa forma física para anunciar produtos dietéticos. 

 

4.4.2 Substituição de nomes 

 

 Este recurso é explorado pela publicidade e também pelo jornalismo. Com a 

finalidade de persuadir, muda-se determinadas palavras que podem influenciar positiva 

ou negativamente o destinatário. Este esquema básico da propaganda a que se refere 

Brown corresponde aos eufemismos. É comum, por exemplo, substituir a expressão 

domínio empresarial pelo termo globalização e anos por primaveras. Ao invés de falar 

que o capitalismo vai mal, pois esta palavra está desgastada, diz-se que é preciso 

reaquecer a livre iniciativa. 

 

4.4.3 Criação de inimigos 

 

 O discurso persuasivo costuma criar inimigos mais ou menos previsíveis. É 

fundamental estar sempre em luta contra algum opositor. Assim, o produto é 

apresentado como um herói que combate os inimigos. Os anúncios de detergentes que 

se posicionam contra a sujeira, de aspiradores de pó contra os ácaros, de analgésicos 

contra a dor de cabeça são alguns exemplos bastante representativos do uso deste 

recurso tão freqüente nas publicidades de mídia impressa. Observe alguns exemplos: 

 
“Missão All Clear: caspa zero.” (shampoo All Clear) 

“Escabin é o fim do piolho.” 
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“Mosquito bom é mosquito morto. Para combater a dengue, use Raid, o mais eficiente contra os 

mosquitos porque continua agindo por muito mais tempo. Raid mata bem morto e continua matando.” 

“Para vencer a sujeira, tem que ser Invicto”. 

 

4.4.4 Apelo à autoridade 

 

É o chamamento de alguém que valide o que está sendo afirmado. Este 

argumento já era utilizado na nossa propaganda no início do século passado, nos 

anúncios redigidos pelos escritores da época, com o apelo a nobres usuários que usavam 

(ou dizia-se que usavam) o produto. De acordo com Brown (op. cit., p. 16), esta é, aliás, 

uma arma de sedução que vem da Idade Média, época em que as sociedades européias 

eram controladas pela tradição e “para as massas, a verdade provinha da autoridade em 

vez das provas fornecidas por seus próprios sentidos ou das conclusões alcançadas 

através do raciocínio independente”. 

A publicidade recorre freqüentemente ao depoimento de pessoas que merecem 

credibilidade do público, como dentistas, médicos, personalidades (atletas e artistas 

famosos), etc., para tornar mais crível e ‘verdadeira’ a sua mensagem. Conforme Koch 

(1987, p. 157), mesmo quando não há o apelo à autoridade de uma pessoa, “o recurso a 

provérbios, máximas, ditos populares, expressões consagradas pelo uso pode ser 

considerado um exemplo de argumentação por autoridade”4. 

 

 

4.4.5 Afirmação e repetição 

 

 Também são determinantes no discurso persuasivo a afirmação e a repetição. A 

propaganda não pode dar margem a dúvidas, pois a meta é aconselhar o destinatário e 

conquistar a sua adesão. A dúvida e a vacilação são, pois, inimigas da persuasão, como 

argumenta Citelli (1993, p. 48). Por esse motivo, recomenda-se a certeza, o imperativo; 

o emissor da mensagem publicitária não pode abrir espaço para a existência de 

respostas. É um eu impositivo, a voz de quem comanda. Já o receptor está condenado a 

ser ouvinte. Para atingir o receptor e fazê-lo comprar, as publicidades utilizam as frases 

afirmativas e o imperativo (Carrascoza, 1999, p. 44): 

 

                                                 
4 Koch, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 1987 (destaques da autora). 
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“Use a inteligência. Use Criativa.” 

“Novo Seda Lissage. O liso que você sempre quis”. 

 

Já o uso da repetição tem por objetivo minar a opinião contrária do receptor por 

meio da reiteração. Observe como a repetição de termos no anúncio publicitário atua no 

sentido de obter o convencimento do receptor quanto à qualidade do produto: 

 
“Quer saber como manter a sua lente limpa por mais tempo? Com a Nova Crizal Alizé 

você não vai mais perder tempo limpando seus óculos. A Nova Crizal Alizé é a primeira 

lente que uniu o que há de mais moderno em antiaderência e resistência a arranhão, às 

lentes anti-reflexo. O resultado é uma lente que suja menos e é, comprovadamente, 10x 

mais fácil de limpar do que qualquer outra lente anti-reflexo, mantendo a transparência 

e o conforto visual. Nova Crizal Alizé. Pode confiar de olhos abertos. Crizal Alizé TM. 

Lentes limpas por muito mais tempo”. 

 

4.5 Relações associativas: o algo mais do texto publicitário 

 

Além dos elementos de sedução que utiliza atualmente, o texto publicitário veio 

explorar, a partir da década de 90, mais um recurso na elaboração de seu sistema 

persuasivo. 

Como qualquer peça publicitária intenta alcançar um alto grau de persuasão, 

uma vez que idealmente deve desencadear uma ação, o ato de consumo, ainda que num 

futuro impreciso, o texto publicitário necessita prometer algo ao destinatário 

(Carrascoza, 1999, p. 18). A propaganda faz isso desde os tempos mitológicos, como os 

sete beijos oferecidos por Vênus, através de um anúncio que ela incumbira Mercúrio 

(curiosamente o deus do comércio e da comunicação) de espalhar pelo mundo, a quem 

informasse o paradeiro de Psique, que a ofendera e depois fugira. Um dos sete beijos 

prometidos por Vênus é muito especial, com a doçura que só uma deusa poderia dar. 

Por conta dessa promessa, a publicidade passou a empregar de forma explícita e 

sistemática procedimentos retóricos, principalmente a partir dos anos 60, quando se 

intensificou o processo de expansão dos meios de comunicação de massa. 

No entanto, a publicidade, tempos depois, viu-se obrigada a aperfeiçoar seus 

mecanismos de sedução, incorporando igualmente em seu discurso algo mais, assim 

como a deusa Vênus tem de oferecer algumas coisas mais, em outro anúncio, por 
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ocasião da fuga de Heros, que também a desacatara. É sobre esse algo mais que 

trataremos agora. 

 Segundo Carrascoza (op. cit., p. 51-2), parte significativa do texto publicitário 

contemporâneo no Brasil é construída por meio de relações associativas, sobretudo 

aquelas por analogia dos significados – o seu algo mais. Em torno da palavra 

espetáculo, por exemplo, tema de um anúncio, orbitam outras que fazem parte de seu 

universo semântico (palco, cena, platéia, ato, show etc.). A transposição dessas palavras 

do plano mental para o plano do discurso resulta num método construtivo a que se 

costuma chamar em literatura ‘palavra-puxa-palavra’. É evidente que um texto todo 

elaborado com palavras análogas ao significado de um paradigma objetiva torná-lo 

atraente e mais facilmente memorizável para o leitor. 

Para o autor, este constitui, pois, um recurso retórico construtivo, que, na 

publicidade brasileira contemporânea, vai se somar aos outros fios de Vênus na busca 

por persuadir efetivamente o destinatário, levando-o a ter uma percepção positiva do 

produto/serviço ou da marca. Como dissemos antes, tal recurso começou a ser utilizado 

na década de 90 e vem sendo constantemente explorado pela nossa publicidade, o que 

contribui para torná-la mais inteligente e criativa do que já era. 

 Vejamos como as relações associativas são exploradas nesta mensagem 

publicitária: “O Brasil está na Copa. Agora faça o que todo adversário quer: não perder 

a seleção de vista. Casas Bahia”. Como podemos observar nesta mensagem, em torno da 

palavra Copa são utilizadas outras que fazem parte de seu universo semântico, ou seja, o 

texto é construído por meio de relações associativas: Copa, adversário e seleção. Esta 

última, utilizada na expressão não perder a seleção de vista, refere-se aos produtos à 

venda nas Casas Bahia. 

 

4.6 Mensagem publicitária lingüística: o ato de nomear 

 

No que diz respeito ao léxico, a comunicação publicitária se manifesta por três 

atos fundamentais: nomear, qualificar e exaltar. Brandão (2003, p. 28) fala que o 

discurso publicitário de hoje atua nestas três esferas para cumprir as duas funções que 

tem atualmente, conforme diz Baudrillard (1968): uma função manifesta, que é a de 

buscar a promoção de vendas e outra latente, que é a de estabelecer uma temática de 

proteção e gratificação do consumidor. Neste sentido, a publicidade atual difere daquela 
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do século XIX, que tinha como função predominante a referencial, informando as 

características do produto que se queria comercializar. 

Quanto ao ato de nomear, este, segundo Péninou (1974), confere uma identidade 

ao produto através de um nome, tirando do anonimato o objeto pela distinção da marca. 

Na publicidade, a nomeação traz no bojo o próprio nome da marca/produto. Ao ser 

constituído, o nome comum torna-se nome próprio e, conseqüentemente, ele se 

encarrega das qualidades que lhe são atribuídas pelo discurso publicitário (Costa, in: 

Farias, 1996, p. 33). Por exemplo, Lupo, a meia da loba, sugere o erotismo no 

relacionamento amoroso ou erótico. De acordo com George Péninou (1971, apud 

Brandão, op. cit., p. 28), o primeiro trabalho da publicidade é impor um nome: “A 

publicidade é antes de tudo, um grande batistério onde as mais disparatadas produções, 

oriundas de inumeráveis paternidades, esperam obter a chancela de uma identidade”. 

Além disso, a imposição do nome próprio (marca), fazendo do consumidor um 

aliado, é a grande tarefa da mensagem publicitária. Ao divulgar o objeto e sua marca, 

contribui para o conhecimento dos objetos do cotidiano (Carvalho, 1996, p. 37). 

Segundo Brandão (op. cit., p. 28), a marca é o registro de nascimento do produto. A 

partir de todo um cálculo de interesses, escolhe-se o arbitrário de um nome para impor o 

produto. Assim, a publicidade tem a capacidade de conciliar mundos contrários, de 

associar coisas que nada têm a ver uma com a outra, operando transformações 

simbólicas. 

Para Carvalho, a marca torna-se um instrumento de categorização do real, um 

seletor, uma vez que, à sua maneira, ela categoriza o mundo. A marca também constrói 

a passagem do realismo da matéria (nome comum) ao simbolismo (nome próprio), pois 

o vocabulário que designa originalmente uma marca torna-se, para o público, o nome do 

próprio objeto. Em geral, isso ocorre a partir do sucesso da marca lançada primeiro no 

mercado. O exemplo mais clássico é Gilette, sinônimo de lâmina de barbear (gilete). 

Bic, Kodak e Modess também alcançaram esse nível metonímico. 

Por sua vez, Brandão observa que a publicidade moderna provocou um 

deslocamento na sua função predominantemente referencial de outros tempos: passou a 

ser um meio de que dispomos para compreender o “universo-utensílio” em que 

vivemos, catalogando os artigos, operando hierarquias. Essa categorização do real, 

entretanto, ultrapassa o mundo dos objetos e vai do pólo da produção ao pólo do 
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consumo; ela hierarquiza os consumidores, classificando-os, rotulando-os em classes, 

como nestes dois anúncios de imóveis apresentados pela autora5: 

 
“Ilhas Gregas. A localização define a sua classe.” 

“Suíça da Cantareira. Feita para você viver e morar no primeiro mundo”. 

 

Conceito básico da publicidade moderna, a marca resume, com muita 

propriedade, as ilimitadas possibilidades de uma linguagem de consumo. Todos os 

produtos, exceto alguns alimentícios perecíveis, apresentam-se hoje ao consumidor com 

um nome próprio. Isso, no entanto, não ocorria antigamente, pois a nomeação ainda não 

tinha muitos registros naquela época. 

A primeira função da marca é, segundo Carvalho, particularizar o produto; a 

segunda é mobilizar conotações afetivas. Numa economia de concorrência, poucos 

produtos conservam uma superioridade técnica. Para que venda bem e desperte ligações 

afetivas suficientes para garantir fidelidade à marca, é necessário individualizar o 

produto, dotando-o de associações e imagens, atribuindo-lhe significações em diversos 

níveis. Veja estes exemplos: 

 
“Nutrivita. O cuscuz da família.” 

“Bromil. O amigo do peito.” 

“Grendha Ivete Sangalo. Mania de alegria”. 

 

É a marca que faz a mediação do discurso publicitário, sobretudo o 

antropomórfico, que estabelece uma analogia entre a marca e a pessoa. Conferir ao 

objeto um nome próprio, em lugar de um nome comum, é permitir ao objeto uma 

extraordinária promoção por meio da aquisição de identidade. 

 Como diz Carvalho (op. cit., p. 40), ao qualificar e exaltar o produto, o emissor 

pode ou não fazer uso da denotação. Nomear, entretanto, requer o uso obrigatório da 

denotação como forma de ancorar o texto à realidade de seu fim último. Às vezes, o 

nome próprio em si (marca) traz sugestões e ambigüidades, mas ele revela a identidade 

do objeto com o sintagma nome comum + nome próprio: margarina Doriana, shampoo 

Seda, sabão em pó Invicto. 

 
                                                 
5 BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Discurso e tradição em anúncios da imprensa brasileira: da 
informação à sedução – imagens do cotidiano. São Paulo: EDUSP, 2003. p. 28. 
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4.6.1 Processos de nomeação 

 

No Brasil, a individualização do objeto é feita habitualmente por dois processos: 

empréstimos lingüísticos e formações vernáculas. Freqüentemente, marcas e produtos 

recorrem ao empréstimo de outras línguas. Diversas línguas usam o empréstimo do 

francês, por exemplo, para nomear produtos da moda, cosméticos e perfumaria: Avon, 

Payot, Pierre Cardin, entre outros. No caso da publicidade brasileira, termos da língua 

inglesa são os mais utilizados para este fim. Neste trabalho, trataremos do uso dos 

empréstimos lingüísticos na nomeação de produtos em um item específico do capítulo 

5, item no qual analisaremos como se dá a utilização de termos estrangeiros na 

nomeação dos imóveis do nosso corpus. 

No caso das formações vernáculas, exploram-se os processos de formação de 

palavras em língua portuguesa para buscar novas composições – um artifício que atende 

à necessidade de diferenciação de cada marca. Os novos termos são esvaziados de 

sentido anterior, baseiam-se em siglas ou formações a partir do nome do fabricante, 

muitas vezes com o acréscimo de partículas que indiquem qualidade. Como lembra 

Carvalho (1996, p. 42), a marca do produto também pode representar um apelo ao 

inusitado, consistindo num nome vazio de significado: Monizac e Rexona, por exemplo. 

Os procedimentos para a criação de nomes de marca e/ou produto a partir de 

formação vernácula são os seguintes: derivação e composição. 

 

• Derivação 

 

As marcas por derivação são formadas pelos processos de prefixação, sufixação, 

redução, derivação imprópria, além da derivação onomatopaica e das siglas. A 

derivação consiste em formar palavras a partir de outra primitiva. Na maioria dos casos, 

isso ocorre por meio de afixos (prefixos e sufixos). Na derivação prefixal, acrescenta-

se à base um prefixo ou elemento prefixal (radicais freqüentemente utilizados como 

prefixos). Exemplos: Transbrasil, Unibanco. Na derivação sufixal, acrescenta-se à base 

um sufixo, o afixo que vem no final do vocábulo, posposto ao radical. O sufixo pode ser 

derivacional quando serve para a formação de palavras, ou flexional quando serve para 

flexão. Os sufixos lexicais servem principalmente para acrescentar a um termo a idéia 

de grau e a de aspecto, ou para transpor uma palavra de uma classe para outra. 
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A língua portuguesa é bastante rica em prefixos e sufixos indicadores de grau 

aumentativo ou diminutivo. De acordo com Sandmann (1997, p. 62-3), as prefixações se 

sobressaem nos textos publicitários, e prestam-se, assim como os sufixos de grau, a 

realçar a excelência de um produto ou de um serviço. São os prefixos denominados 

intensivos: multi, hiper, mega, extra, super e ultra. Exemplo: “A Ultra Conveniente traz 

mais comodidade ao seu dia a dia. Toda vez que você precisar, é só ligar. Nosso 

entregador vai em busca do produto e leva-o até você. Rápido e simples. Ultra 

Conveniente 24h”. É muito comum o uso dos prefixos super e extra, por exemplo, para 

nomear supermercados e mercadinhos: Superbox; Extrabom. Caso particularmente 

interessante é o nome comercial MiniBaratox (mercadinho), no qual temos a formação 

de diminutivo por prefixação (mini-) e o uso do sufixo -ox. O prefixo mini indica que o 

estabelecimento é um mercadinho. 

Nos exemplos a seguir, o prefixo super-, indicador de aumentativo, é usado para 

valorizar a oferta: 

 
“Estoque 104. Roupas de marcas famosas com preços super em conta.” 

“Luck. 45 anos com superofertas de aniversário para você”. 

 

Um caso de formação criativa e expressiva é o uso deste mesmo prefixo no 

seguinte exemplo: “Esta é a sua chance de ter um refrigerador Frost Free por um preço 

superacessível”. Também temos o emprego de super- neste anúncio: “Super Semana 

dos Modulados. AH Design. Cozinhas e Modulados”. 

Outra formação interessante é Giga Feirão, encontrada no anúncio da 

Companhia do Automóvel, pois observamos o uso do prefixo giga (do grego gigos) e do 

sufixo de aumentativo -ão, unido a substantivo feminino, embora, no português padrão, 

este morfema normalmente seja utilizado apenas com substantivos masculinos. Trata-se 

de uma formação hiperbólica e ao mesmo tempo uma criação estranha. Em publicidade, 

porém, tal sufixo é bastante comum, resultando em formações particularmente 

sugestivas: saldão, descontão, etc. Observe, agora, o uso bastante original do prefixo 

aumentativo super- e do sufixo -íssimas em um mesmo vocábulo: Superofertíssimas 

LG. 

Como vimos, são freqüentes nas publicidades as sufixações com os morfemas de 

grau (aumentativos e diminutivos), formações que, segundo Sandmann, são em certo 

sentido marginais ou desvios. De acordo com o autor, tais morfemas têm a função de 
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indicar objetivamente o grande e o pequeno ou a função emotiva de indicar afeto, 

apreço ou desapreço. Há ainda a função que objetiva obter o abrandamento de uma 

situação desagradável ou importuna, quando dizemos: Um momentinho!. Dessa forma, 

podemos dizer que, em geral, os sufixos aumentativos ou diminutivos apresentam 

sentido pejorativo ou depreciativo, ou expressam afetividade, carinho. 

Em textos publicitários, o objetivo é naturalmente exaltar a excelência do bem 

de consumo ou do serviço. Observe o uso do morfema de grau diminutivo para valorizar 

o produto: “Então não esqueça, quando você sentir um cheirinho irresistível de pão 

quentinho, somos nós esperando por você. Delícias da Praça. Padaria e Pastelaria”. Os 

sufixos diminutivos também servem para nomear estabelecimentos comerciais e 

produtos, como A Esquisitinha (nome de sapataria) e Dupezinho, sandália para crianças, 

o que justifica o uso do diminutivo. 

Em publicidade, há casos em que o emprego do sufixo -inho tem a função de 

abrandar o preço do bem de consumo: “Hiper Bompreço. Precinhos que são um 

presente para toda família”. Interessante nesse texto é o jogo do sufixo com o nome 

Hiper Bompreço. Temos uma formação bastante criativa com o diminutivo em 

“Promoção Casadinha Tim. Gradiente Flippy ou Nokia 2600 ou Sony Ericcson + 290 

Pré-Pago + Motorola C115 ou Nokia 1108 ou Siemens A 52. Conta Fixa = 10x R$ 

31,90 sem juros”. 

Por sua vez, o morfema de grau aumentativo é utilizado em exemplos como este: 

“Já é Natal no Hiper. Olha só que presentão: 0 + 10 sem juros pelo Hipercard”. 

Existem, ainda, sufixos extremamente produtivos em publicidade como ax, ex, 

ix, on, al. Exemplos: Ajax; Restaurex – restaurar, Perfex – perfeito, Protex – proteção; 

Clotrimix; Naldecon, Baygon; Sonrisal, Melhoral – melhor. Temos ainda o sufixo ol, 

como em Gelol e Eucalol. Como podemos perceber a partir dos exemplos, tais 

formações permitem associar sentidos anexando sufixos. 

Nome próprio é o tipo de formação de palavras que exige pouco esforço 

criador. Geralmente trazem o apelo com base na tradição. Exemplos: Casas José Araújo; 

Helena Rubinstein (tradição em cosméticos); Clementina Duarte (jóias); Maguary (suco 

de frutas tropicais). 

A onomatopéia consiste no emprego da palavra cuja pronúncia imita o som 

natural, como, por exemplo, Tic-Tac (pastilhas); Ping-Pong (chiclete); Tec Blu (toalha); 

Piuí (loja de brinquedos). O acrônimo/sigla é a palavra formada das primeiras letras do 

nome de uma organização/instituição ou de um produto/serviço: VASP (Viação Aérea 
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de São Paulo); BANESPA (Banco do Estado de São Paulo); FADE (Faculdade 

Decisão); SADIA (Sociedade Anônima Concórdia). 

 

• Composição 

 

Já a composição é o processo através do qual se cria uma nova palavra pela 

junção de palavras ou de radicais já existentes na língua. A palavra composta representa 

uma idéia única e autônoma, diferente das idéias reveladas pelos termos que a 

compõem. A partir do uso da composição, pode-se também provocar a associação de 

sentidos. Exemplos: Sempre-livre (absorvente); Assugrin (adoçante artificial); 

Cedrobrim (tecido). A composição subdivide-se em aglutinação e justaposição. Ocorre 

aglutinação quando as palavras que formam a composição se interpenetram de tal modo 

que perdem elementos no processo. Vejamos alguns exemplos: Bombril (bom + brilho); 

Camesa (cama + mesa); Brastemp (Brasil + temperatura). Na justaposição, as palavras 

que formam a lexia permanecem inteiras, ligadas ou não por hífen, mantendo posição 

fixa, nomeando um referente. Exemplos: Bem-te-vi; Sempre viva; Vagamundo. 

Apresentaremos, a seguir, alguns aspectos importantes da linguagem publicitária 

e trataremos dos usos dos recursos ortográficos, morfológicos e sintáticos nesses textos. 

 

 

4.7 Linguagem Publicitária 

 

 De acordo com Carvalho (1996, p. 9), a linguagem publicitária – assim como a 

jornalística, a dos discursos políticos, a linguagem dos tribunais e até a do discurso 

amoroso –, se utiliza de recursos estilísticos e argumentativos da linguagem cotidiana 

para informar e manipular. Há, em todos esses casos, uma base informativa que, 

manipulada, serve aos objetivos do emissor. A diferença, contudo, está no grau de 

consciência quanto aos recursos utilizados para o convencimento, pois a linguagem 

publicitária se caracteriza pela utilização racional de tais instrumentos para mudar (ou 

conservar) a opinião do público-alvo. 

Segundo a autora, “a mensagem publicitária é o braço direito da tecnologia 

moderna. É a mensagem de renovação, progresso, abundância, lazer e juventude, que 

cerca as inovações propiciadas pelo aparato tecnológico” (p. 11). Ao contrário do 

panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem 
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publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal, verdadeira ilha da deusa Calipso, 

sem guerras, fome, deterioração ou subdesenvolvimento. Tudo na publicidade são luzes, 

calor e encanto, numa beleza perfeita e não-perecível. Entretanto, essa mensagem não se 

restringe ao mundo dos sonhos. Ela concilia o princípio do prazer com o da realidade ao 

indicar o que deve ser usado ou comprado. 

Para tornar o produto mais atraente e criar um clima de otimismo em torno do 

objeto que anuncia, o texto publicitário se utiliza principalmente de lexemas (verbos, 

substantivos e adjetivos) com traços positivos. A classe dos substantivos engloba, 

segundo Biderman (1989, apud Carvalho, 1996, p. 20), a maioria dos termos de uma 

língua. Por esse motivo, os substantivos positivos são altamente freqüentes na 

publicidade. O texto publicitário é superlativo, como podemos verificar nos exemplos 

abaixo: 

 
“A última novidade em segurança. A primeira em qualidade. Nordeste Segurança de Valores.” 

“Ou você adora ou ainda não experimentou. China in box.” 

“Q’ festa de limpeza. Q’ boa. Q’ tudo!” (mensagem de outdoor dos produtos de limpeza Q’ tudo). 

 

O imediatismo, visando o convencimento do receptor para que este decida pela 

aquisição do produto – que muitas vezes sequer se necessita –, também constitui um 

aspecto marcante na maior parte das publicidades. Encontramos este traço específico do 

texto publicitário em várias mensagens comerciais: 

 
“Essa é para tomar agora. Coca-Cola.” 

“Agora é a hora de comprar com Visa Electron.” 

“Atroveran. Tomou, passou”. 

 

 No caso do texto de Atroveran, o uso das formas verbais no passado sugere a 

eficácia do produto, a rapidez com que o remédio faz efeito. 

Para fazer o receptor comprar o produto, cabe à mensagem publicitária, como 

diz Carvalho, tornar familiar o produto que está vendendo, ou seja, aumentar sua 

banalidade, e ao mesmo tempo valorizá-lo com uma certa dose de “diferenciação”, a 

fim de destacá-lo dos demais: 

 
“São Braz. Viva o sabor do momento.” 

“Faça como as celebridades da novela. Use Ônix.” (marca de jeans) 
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“Havaianas. As legítimas. Recuse imitações”. 

 

 Outra característica da linguagem publicitária é o reforço do individualismo: ao 

concentrar o receptor em si próprio, egoisticamente – ou, quando muito, nos “seus” –, 

está dizendo que o que interessa é sua roupa, sua casa, sua saúde. Vejamos estas 

mensagens: 

 
“Mais completo, só com você. Abra sua conta. Bradescompleto.” 

“Não deixe os problemas na montagem transformarem a sua cozinha nova em uma preocupação. Faça 

seus projetos com Marel e realize os seus sonhos por inteiro. Móveis Marel.” 

“Akinésine. Vida nova para sua pele”. 

 

No desejo de persuadir o receptor a realizar uma ação predeterminada, a 

mensagem usa uma linguagem autoritária, na qual se destaca o uso do modo verbal 

imperativo, como neste exemplo: “Compre tudo no Carrefour!”. No cotidiano, contudo, 

verificamos que tais formas são pouco usadas. 

De acordo com o publicitário Jairo Lima, em entrevista concedida a Carvalho, 

que se encontra no seu livro “Publicidade: a linguagem da sedução” (1996, p. 28), a 

linguagem autoritária é característica da publicidade de serviço – que oferece serviços, 

algo abstrato –, na qual funcionam três palavras-chave: agora, aproveite, compre. 

Entretanto, o verbo comprar vem sendo evitado nos textos publicitários, como comenta 

o publicitário. Seu natural substituto é leve. Há também a propaganda de produto que, 

segundo Jairo, guarda uma relação de proximidade com o receptor. Esta se caracteriza 

por ser conotativa, e isso a diferencia da publicidade de serviço, que guarda uma relação 

de facilidade com o receptor e utiliza uma linguagem eminentemente denotativa. 

Para fazer o receptor comprar, a publicidade também recorre ao indicativo, que, 

por sua vez, apresenta-se como alternativa para vencer a resistência do receptor: 

 
“Com Bem-te-vi, lavar roupa é uma alegria.” 

“A diferença está nos detalhes. Democrata.” 

“Sedex. Mandou, chegou”. 

 

Clareza e objetividade também são requisitos essenciais à mensagem 

publicitária. 
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4.7.1 Características estilísticas 

 

Sandmann (1997), no item Características da linguagem da propaganda, do 

livro “Linguagem da propaganda”, destaca as particularidades mais significativas desses 

textos com o intuito de verificar se há um estilo propagandístico ou publicitário, 

entendendo-se como estilo as características gerais próprias dos textos publicitários, o 

que os caracteriza e muitas vezes os distingue de outros textos. No entanto, vale 

salientar que outros tipos de textos podem compartilhar traços estilísticos do texto de 

propaganda. Uma característica dos textos publicitários é o fato de não serem muitas 

vezes constituídos por frases ou períodos completos: 

 
“Outono Inverno. Via Uno. Você na vitrine. Via Uno. No mundo. Inclusive no seu.” 

“A última novidade em segurança. A primeira em qualidade. Nordeste Segurança de Valores.” 

“Sagatiba. A cachaça além da cachaça”. 

 

Ao considerar o estilo publicitário, Sandmann aborda tanto os aspectos gerais e 

diversos que são próprios da linguagem da propaganda como os recursos que, segundo o 

autor, são muitas vezes chamados de desvios, os quais ele prefere considerar como 

estilo. Na sua concepção, estilo “é um caminho paralelo, que tem destino ou meta 

próprios e meios próprios para atingir esse destino ou meta” (p. 46). Conforme 

Sandmann, a propaganda busca sugestionar e emocionar o público-alvo mediante 

determinados processos e efeitos, ao se valer de uma linguagem distinta da modalidade 

padrão. 

A título de ilustração, vejamos um exemplo, mencionado pelo autor (p. 46), do 

emprego proposital de um desvio ortográfico e o efeito que ele provoca: “Paralização – 

a nossa visão. Quem consegue ver numa paralisação somente um erro ortográfico é 

míope.” (folheto da ASMUC – Associação do Magistério Municipal de Curitiba). Por 

sua vez, o exemplo seguinte constitui uma inovação na ortografia que visa 

especialmente a fixação da marca: “Chá Matte Leão. Matte a sede. Matte a vontade”. 

Nesta mensagem, faz-se um jogo com o tipo de chá (chá-mate), que compõe o nome do 

produto, e as expressões “matar a sede” e “matar a vontade”. 

O autor considera também o uso de formações muito criativas e sugestivas nos 

textos de propaganda, como, por exemplo, o verbo no gerúndio “Adonirando”, nome de 

programação artística que tinha como centro a obra de Adoniran Barbosa. Outro caso 
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interessante é o nome comercial pedalar, com o verbo no infinitivo, nome de uma loja 

de bicicletas. Tais formações são legítimas e muito expressivas nestes contextos, 

embora estranhas e não-normais de modo geral. Também é bastante comum nos textos 

publicitários a combinação inusitada de termos, como em “Definitivamente moda”, 

mensagem de outdoor na qual o advérbio é utilizado de modo não-usual, modificando 

um substantivo. 

 No que diz respeito aos desvios da norma culta ou padrão e desvios do uso ou da 

norma lingüística em geral, Sandmann ressalta que estes não devem ser gratuitos, mas 

devem ter um especial interesse comunicativo, de chocar, de chamar a atenção do 

interlocutor, pois só essa intenção comunicativa lhes justificará ou lhes dará 

legitimidade. Para Sandmann, é precisamente o interesse de fazer o seu público prestar 

atenção à mensagem que leva algumas propagandas a utilizarem até mesmo palavrões. 

 

4.7.2 A variação lingüística 

Outro aspecto observado por Sandmann (op. cit., p. 48-51) é a variação 

lingüística nos textos de propaganda. Uma dessas variações é o registro, verificada num 

mesmo indivíduo, que adapta sua fala ou seu uso escrito da língua ao contexto ou à 

situação, mais formal, menos formal, etc., como ele muda sua indumentária de acordo 

com o momento: esportiva, um pouco formal, bem formal. Conforme o autor, o registro 

predominante nesses textos é o coloquial, que pode se manifestar por diversos recursos. 

Até mesmo nos textos veiculados na mídia escrita – que se vale basicamente da 

linguagem padrão, mais formal –, o uso do coloquial é bastante comum. 

Dessa forma, o pronome de tratamento mais freqüente nas publicidades é você, o 

qual denota informalidade. Além disso, podemos encontrar gírias, que, de acordo com 

Sandmann, têm mais relação com a variação diafásica (verificada entre as diferentes 

gerações) ou diastrática (diferença constatada entre as camadas sociais). Como se 

percebe, o uso desses meios constitui-se em valioso recurso para atrair o leitor, para 

chamar sua simpatia, prender sua atenção e até chocá-lo, o que pode ocorrer no caso do 

uso de certas gírias. Em suma, pode-se dizer que são todas formas de manifestar 

empatia. Vejamos alguns exemplos de gíria nos textos publicitários: 

 
“Pegue a cor do verão. Iquine. Pintou pra mudar.” 

“A sua é navegar na Internet com rapidez? Então a sua é o Novo Terra Banda Larga. 

Aqui você ganha tempo até pra assinar. Não tem essa de ficar ligando pra comprar 
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conexão, depois pra comprar modem, depois sabe-se lá pra onde. Você encontra 

conexão, velocidade e, agora até 100% de desconto num só telefone. Ligue já. (...) Qual 

é a sua? Terra.” (folder). 

 

No primeiro exemplo, texto das tintas Iquine, a gíria pintou também tem relação 

com tinta, produto anunciado. Já no exemplo do Discador Terra Banda Larga, há várias 

gírias e o uso do tom coloquial numa mensagem destinada a jovens que usam a Internet: 

qual é a sua, não tem essa, sabe-se lá pra onde. 

Observe agora o tom coloquial presente nesses exemplos: 

 
“Taí uma assinatura que ninguém consegue copiar. CaboMais.” (folder) 

“Eita São João da Boa! Cerveja Antarctica.” (mensagem de outdoor) 

“Big Sfihas do coração. Você vai amar.” (mensagem de outdoor). 

 

 Nos exemplos acima, podemos constatar o emprego de interjeições, palavras e 

expressões típicas da linguagem oral e a presença do pronome você. 

Sob o aspecto da gramática normativa, válida, sem dúvida, para a linguagem 

padrão, poder-se-ia dizer que na linguagem da propaganda há muitos empréstimos 

lingüísticos viciosos, porque empregados em lugar de termos vernáculos, sendo 

desnecessários, pois não vêm preencher lacuna. De fato, a própria palavra “off” e a 

expressão “for sale”, colocadas freqüentemente nas vitrines das lojas, são exemplos 

evidentes da freqüência, em publicidade, de termos tomados de empréstimo a outras 

línguas, em especial do inglês: “Manta Mania. Antialérgicas, macias e com até 50% 

OFF. MantaMania Mmartan. A maior variedade de cores e texturas”. 

Entretanto, Sandmann (op. cit., p. 51) observa que os textos de propaganda não 

são, em geral, textos que utilizam a linguagem padrão ou formal. Para vender o produto 

ou o serviço que anunciam, as publicidades utilizam os meios considerados mais 

adequados, os que mais eficientemente atingem o alvo. E este é o caso dos empréstimos 

lingüísticos, cujos usos visam causar uma boa impressão ao receptor das publicidades 

em relação ao produto/serviço. Como exemplo, Sandmann destaca os termos shopping 

center – ou a forma elíptica shopping – e griffe, implantados definitivamente no 

português do Brasil. Em “Big Liquidação Eletro” e “Big Aniversário Hermol”, a palavra 

inglesa é utilizada em substituição aos prefixos de aumento super-, hiper- e mega-. 

Ao abordar a influência de línguas estrangeiras na nomeação de 

produtos/serviços ou estabelecimentos comerciais, Sandmann chama a atenção para o 
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fato de que a grafia nos textos publicitários constitui um recurso de comunicação 

especial, principalmente no que se refere à imitação de modelos estrangeiros. 

 

4.7.3 Aspectos ortográficos 

 

Freqüentemente, a publicidade faz usos ortográficos que visam efeitos 

expressionais especiais. Nos nomes comerciais de padarias, por exemplo, é comum o 

uso do n para conferir originalidade: Panleila, Panjane, Panbelém, Pan gostoso. O 

mesmo se pode dizer dos nomes comerciais grafados com ph: Alphaiate Steak House 

(restaurante) e Phormula Ativa (farmácia de manipulação). Caso interessante é o uso do 

ss na marca Assolan, que nomeia a palha de aço utilizada como produto de limpeza, 

uma formação criativa e expressiva que, fora da linguagem da propaganda, seria 

considerada um mero desvio. 

Algumas vezes, os textos publicitários recorrem a grafias estranhas e inusitadas 

para atrair a atenção do receptor. Pode-se utilizar, por exemplo, o internetês, linguagem 

bastante difundida entre os jovens e adotada por eles ao se comunicarem pela Internet: 

“Esse sabor pega em você. Abra a kbça. Guaraná Kuat.” (comercial de televisão). 

 Também é interessante o emprego criativo de matte, assim grafado como verbo 

matar no imperativo para fazer um jogo com o nome do produto: “Chá Matte Leão. 

Matte a sede. Matte a vontade”. Vejamos outros exemplos de uso de grafias estranhas, 

que Sandmann considera como que estejam, em certo sentido, à margem da 

produtividade da língua padrão, embora sejam comuns, expressivas e legítimas no 

contexto da propaganda: “Q’ festa de limpeza. Q’ boa. Q’ tudo!”. Neste caso, o Q’ é 

utilizado excessivamente, inclusive no nome do produto Q’ tudo. A exemplo deste caso, 

temos ainda nomes comerciais como Q’ delícia (lanchonete) e D’ beleza Cabeleireiros. 

 O uso da inicial maiúscula é relevante na medida em que distingue o nome 

próprio do nome comum, como nomes comerciais e nomes de produtos, por exemplo. 

Há textos publicitários que utilizam este recurso como artifício para destacar nomes 

comerciais e nomes de produtos inusitados, como podemos observar nesta mensagem: 

“Sua Roupa está suja? Chame a Lavadeira! Lavanderia A Lavadeira!”. Neste exemplo, é 

interessante notar que o uso da maiúscula é diferenciado. Na primeira ocorrência, a 

palavra lavadeira tem sua inicial grafada com letra maiúscula, enquanto que o artigo 

permanece com a letra minúscula, deixando o receptor confuso; este uso tem por 

objetivo indicar que se trata de um nome próprio. Na segunda vez em que aparece, 
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temos as iniciais maiúsculas nas palavras a lavadeira, o que esclarece de uma vez por 

todas que o nome é de um estabelecimento comercial. 

 Com base nesses exemplos, podemos concluir que a grafia é um elemento de 

grande relevância para o texto publicitário, pois o uso expressivo e original de 

determinados aspectos gráficos contribui para chamar a atenção do receptor para a 

publicidade. A grafia constitui um dos aspectos que distingue o texto publicitário dos 

textos técnicos, pois nestes, salienta Sandmann (1997, p. 53), a grafia é um elemento 

neutro. Nos textos técnicos e outros, a grafia é toda fixada ou imposta pela ortografia, 

essencialmente normativa, e ao usuário só cabe praticá-la ou aplicá-la. Nas 

publicidades, os jogos com a grafia visam efeitos expressionais especiais; não há, 

portanto, a intenção de desrespeitar as normas ortográficas. Trata-se de um artifício que 

resulta em inovação na linguagem, com o objetivo de impressionar o destinatário da 

publicidade. 

 

 

4.7.4 Aspectos morfológicos 

 

Sandmann também aborda os aspectos morfológicos e o seu uso nos textos de 

propaganda, destacando os casos das formações mais criativas, de caráter estilístico ou, 

de alguma forma, à margem da produtividade da língua padrão. Tratamos no item 

Processos de nomeação, no que se refere à derivação, do uso expressivo dos prefixos e 

sufixos existentes na língua portuguesa para nomear estabelecimentos comerciais ou 

produtos. Além disso, também apresentamos a utilização da prefixação e da sufixação 

nas mensagens publicitárias para valorizar o produto e a oferta. Neste item, trataremos 

dos seguintes recursos morfológicos: cruzamento vocabular, ressegmentação e 

desopacificação. 

Segundo Sandmann (1997, p. 65), o cruzamento vocabular é um tipo de 

composição no qual são unidas palavras, normalmente duas, para formar uma nova 

unidade. A diferença entre a composição e o cruzamento vocabular está em que neste os 

dois elementos ou ao menos um é reduzido em seu corpo fônico. Tal redução é 

especialmente criativa, pois depende da escolha de quem forma a nova unidade. 

A formação Spé é particularmente curiosa, na qual as palavras spa e pé são 

unidas e a primeira tem o seu corpo fônico reduzido. De fato, os cruzamentos 

vocabulares constituem criações lexicais produtivas. Sandmann mostra alguns exemplos 
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para ilustrar a força chamativa dessas criações lexicais: “Exercicle-se. Cicles Jaime.” 

(loja de bicicletas em Curitiba); “Só existe uma coisa mais bonita que um sutiã 

Triumph. Outro sutiã Triumph. Triumph, o showtiã”. 

O nome da loja de materiais de construção Tendtudo é um exemplo de 

cruzamento vocabular, pois a união das palavras “tem de tudo” – com a redução do 

corpo fônico do termo de – forma uma nova unidade. Como se percebe, o próprio nome 

enaltece o estabelecimento comercial. Há ainda a substituição do m de tem pelo n, 

enquanto que a palavra tudo permanece inalterada. Já o termo Bradescompleto é 

cruzamento de Bradesco + completo. 

 Outros recursos morfológicos explorados nos textos publicitários são a 

ressegmentação e a desopacificação, jogos criativos com unidades lexicais mais 

longas ou complexas. Na primeira, é feita uma segmentação diferente de uma palavra, 

sem substituição ou acréscimo. Como exemplos, Sandmann (op. cit., p. 66) cita “Bar 

Baridade” (nome de bar em Curitiba) e “Felizcidade” (outdoor que comemorava o 

aniversário de Curitiba em março de 1987). Outro exemplo de ressegmentação é “Parati, 

do jeito que você gosta.” (propaganda do Supermercado Parati), no qual dá-se ênfase à 

construção “para ti”, modificada em “Parati”, que também é o nome do supermercado. 

Sandmann define a desopacificação como um jogo criativo no qual algumas 

palavras mais longas, opacas ou um tanto opacas são modificadas parcialmente para se 

tornarem transparentes ou adquirirem nova transparência. Uso criativo deste recurso é o 

nome “Bar Kachery”, bar no bairro do Bacacheri, em Curitiba. O outdoor que anuncia 

os sapatos Ramarim também parece utilizar a desopacificação. Em um jogo visualmente 

interessante, a palavra amar é destacada no interior do nome Ramarim, sendo grafada 

com uma cor mais escura. Vejamos o exemplo: “Você vai ramarim”. O mesmo se pode 

dizer de ESPAÇOVERDE, no qual a palavra spa está incluída, grafada em letras verdes. 

Como se observa, faz-se um jogo com a forma das palavras com a finalidade de 

enfatizar, por meio de recursos visuais, um nome comercial. 

Em “Somos da B.O.A.”, outdoor da Cerveja Antarctica, a palavra boa é 

modificada. Aparece como uma sigla, em que cada letra corresponde a uma palavra: 

Bebedores Oficiais de Antarctica, associação criada na publicidade. Neste caso, a 

palavra boa adquire nova transparência; o objetivo é enfatizar a qualidade da cerveja 

Antarctica, além de sugerir a fidelidade à marca. 
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4.7.5 Aspectos sintáticos 

 

No que diz respeito aos recursos sintáticos, Sandmann trata de aspectos 

especialmente expressivos, que considera típicos ou característicos da linguagem da 

propaganda, sem dizer com isso que sejam sempre exclusivos do texto publicitário. Um 

desses aspectos é o que chamamos de simplicidade estrutural, principalmente na 

primeira parte dos textos, que o autor denomina manchete. Assim, muitos elementos 

ficam subentendidos ou recuperáveis apenas pelo contexto. Exemplos: “Naturalmente 

saudáveis, naturalmente gostosas.” (anúncio das torradas Bauducco); “Lisos de um lado, 

elogios do outro. Seda Lissage.” (a palavra lisos refere-se a cabelos). 

Há casos em que o nome comercial ou o nome do produto está no começo do 

texto publicitário sem elementos lingüísticos coesivos: “Affinità. Mais casa para sua 

casa.” (mensagem de outdoor); “Fridar. Preços tão baixos que não podemos mostrar.”; 

“Hiper Bompreço. Precinhos que são um presente para toda família”. 

Em períodos compostos sem conectivo como “Tomou Doril, a dor sumiu.”, por 

exemplo, percebemos que esses textos se caracterizam pela “pouca conversa”, pela 

brevidade. Outro exemplo é: “Pensou novo, Nova Schin.” (cartaz). Em “Sedex. 

Mandou, chegou.”, também temos ausência de conectivo, o que dá uma idéia de 

rapidez, facilidade ou automaticidade, o que é uma qualidade do serviço. 

Em muitos textos de propaganda, a ordem das palavras na frase é alterada para 

atender a uma finalidade expressiva. No uso cotidiano da língua, essa ordem conhece 

um tipo mais geral; ela é não-marcada quando não se quer dar ênfase a este ou àquele 

segmento. O lugar normal do objeto direto, por exemplo, é depois do verbo. Quando 

isso não acontece e ele vem para diante do verbo, temos a topicalização, a partir da qual 

uma palavra naturalmente ganha destaque ou ênfase na frase. Observe o recurso da 

topicalização nestes textos publicitários: “Charme é pra se ter o tempo todo. Orient 

Clock’s. A qualidade você vê.”; “Histórias que só Visa pode contar. Amigo a gente 

nunca deixa pra trás.”, nos quais o objeto direto vem para a frente do verbo. No 

primeiro exemplo, a ordem não-marcada seria: “Charme é pra se ter o tempo todo. 

Orient Clock’s. Você vê a qualidade”. 

 Segundo Sandmann (op. cit., p. 69), quando temos séries mais longas de 

unidades coordenadas, é normal a conjunção vir apenas diante do último elemento. 

Neste caso, a coordenação é não-marcada: “Nova linha para o cuidado do corpo: 

Origem Sensual, Relax, Exotic e Energy. Deixa sua pele macia e saudável, com 
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ingredientes naturais de rosas, mel, amêndoas, camomila e ginseng. Nazca”. Nas 

publicidades, no entanto, podemos observar tanto uma ausência como uma repetição 

excessiva de conectivos em séries mais longas de unidades coordenadas, o que gera as 

figuras sintáticas do assíndeto e polissíndeto, respectivamente. 

Temos assíndeto em: “Pare, compare, confirme, compre. PB Automóveis 

Multimarcas, Rede Autofácil”. Outro exemplo é: “Ética, conhecimento, esperança, 

responsabilidade, aprendizado e liderança. Colégio Santa Emília”. No texto do Colégio 

Santa Emília, merece destaque o grande volume de qualidades do ensino oferecidas pela 

instituição. Veja, agora, um caso de polissíndeto bastante expressivo mostrado por 

Sandmann (op. cit., p. 70): “BFB. Banco Francês e Brasileiro e Japonês e Inglês e 

Alemão e Suíço e”. De fato, a repetição do último e é uma novidade especial, e 

graficamente, como sugere o autor, ficariam bem os três pontos das reticências: “(...) e 

Suíço e ...”. Com essa suspensão da enumeração, poder-se-ia dizer que o banco é 

internacional, multinacional, “pan-nacional” ou “oninacional”. 

 Outro aspecto sintático característico das publicidades é o paralelismo, um 

esquema formal em que temos a repetição próxima da mesma estrutura sintática ou de 

seqüência de unidades sintáticas. Vejamos alguns exemplos: “Criativa. Você veste. 

Você cria.” (sujeito + predicado); “Lotinha. Fácil de jogar, fácil de ganhar.”;  “Varizes e 

hemorróidas? Tome uma atitude. Tome Varicell”. Outros exemplos: 

 
“Tem mulheres que acham beleza fundamental. Tem mulheres que acham conforto fundamental. E tem 

você que está vendo como esta discussão é inútil. Piccadilly. Moda e conforto trabalhando juntos.” 

“Implacável com a sujeira. Impecável com as suas mãos. Scotch Brite.” 

“Seu pai é mais. Seu pai é Hiper”. 

 

Também há paralelismo nas seguintes mensagens publicitárias: “Sabonetes 

Even. Novos perfumes. Novas embalagens.” e “Comprando, você corre o risco da 

soberba. Não comprando, o da avareza e da inveja. 2 contra 1. Você que sabe. Nokia”. 

No texto publicitário do celular Nokia, percebemos que as estruturas se repetem, 

embora alguns termos estejam elípticos no segundo período. 

 De acordo com Sandmann (op. cit., p. 70), o efeito comunicativo da figura 

paralelismo é a empatia, identificação, automaticidade e simplicidade, como podemos 

observar nestes exemplos: “Avon. A gente conversa, a gente se entende.”; “A última 

novidade em segurança. A primeira em qualidade. Nordeste Segurança de Valores”. O 
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paralelismo é um dos recursos mais comuns e mais úteis para os textos publicitários, 

pois proporciona uma rápida compreensão das mensagens e facilita a memorização 

destas pelo receptor. 

 Representando a figura do paralelismo em letras, teríamos a:b – a:b, a:b:c – 

a:b:c. O paralelismo também é explorado em seqüências repetidas mais longas, como 

mostra Sandmann (p. 70): “Descontraído o suficiente para sair do padrão. Inteligente o 

bastante para seguir a tendência.” (Ted Lapidus, roupa masculina). Postas lado a lado, 

as duas partes do texto ficam em perfeito paralelismo. Veja outro exemplo: “Depois de 

visitar nossa casa, você vai querer ter uma igual. Depois de conhecer nossos preços, 

você vai realizar esse sonho. Kasa Decor. Móveis com requinte”. 

Já a simetria é a figura em que os mesmos elementos se posicionam como em 

espelho, de cada lado de um ponto central comum: a:b:c – c:b:a. A antimetábole, 

sinônima do que Sandmann prefere denominar simetria, é definida pelo dicionarista 

Aurélio Buarque de Holanda (1986) como uma figura que consiste em repetir, numa 

frase, palavras da anterior, mas em ordem diversa e com acepções diferentes. Exemplo: 

“Glutão, não come para viver: vive para comer”. Podemos perceber que viver não tem 

nas duas ocorrências exatamente a mesma acepção. Já no exemplo de Sandmann, isso 

não é tão claro, embora as palavras estejam empregadas em ordem inversa: 

“Classifolha. O jornal que mais vende tem os classificados que vendem mais.” (p. 71). 

Observe agora como este texto da Editora Gente explora a simetria: “Gente fazendo 

livros, livros fazendo Gente”. 

Como vimos, o objetivo principal do uso da simetria é prender a atenção do 

leitor por meio desse jogo que, no fundo, também visa causar prazer. Observe mais um 

exemplo de simetria colhido pelo autor em textos de propaganda: “Depois de assistir 

aos melhores momentos da seleção, não deixe de ver a seleção dos melhores 

momentos.” (p. 72). 

 No que se refere aos aspectos sintáticos especialmente expressivos ou estilísticos 

que caracterizam as publicidades, encontramos, nesses textos, certas combinações de 

unidades lingüísticas que fogem do que é normalmente praticado pelos usuários da 

língua portuguesa, principalmente na modalidade dita padrão. Segundo Sandmann (op. 

cit., p. 72), essas combinações estilísticas são, em certo sentido, desvios da norma, e, 

por isso, ostentam especial força comunicativa, com o objetivo, principalmente, de 

atrair a atenção do destinatário do texto publicitário. Como lembra o autor, essa 

 87



intenção comunicativa é importante, já que é ela que justifica o que muitas vezes é 

rotulado como desvio. 

As palavras costumam apresentar restrições quanto à combinabilidade com 

outras, o que em lingüística se chama restrição de seleção. Nos textos publicitários, 

entretanto, a desobediência a essas restrições pode ter especial força estilística, como 

salienta Sandmann. Exemplos: “Livros de todas as editoras com prazo gigante para 

pagar. Varejão do Estudante.”; “Não é só a nossa moda que é sofisticada, os assuntos 

também. E você adora.”, que qualifica de sofisticados os assuntos abordados na revista, 

utilizando um adjetivo inusitado para o contexto. Mais um exemplo: “Marisa Outono 

inverno. Preços mais baixos que a temperatura.”, em que, numa linguagem hiperbólica, 

valorizam-se as ofertas das lojas Marisa. 

 Na sua obra “A linguagem da propaganda”, Sandmann também trata de aspectos 

semânticos muito explorados em textos publicitários, como a polissemia, a homonímia e 

a antonímia. Abordaremos tais aspectos no capítulo que se segue, destinado à análise 

dos anúncios de imóveis do corpus. Neste capítulo, observaremos, nos anúncios de 

imóveis selecionados, como são explorados os recursos utilizados para qualificar e 

exaltar o(s) objeto(s), a saber: sentidos contrários, metáfora, eufemismo, ambigüidade 

da polissemia/homonímia, repetição e intensificação do sentido. Além disso, 

buscaremos investigar o uso dos empréstimos na nomeação dos imóveis de luxo do 

corpus, analisando tais empréstimos quanto à sua origem e quanto à sua intenção ou 

necessidade de uso. 
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5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 

 

5.1 Anúncio de imóveis: do século XIX aos dias de hoje 

 

Segundo Ramos (1998, p. 25), no ano de 1808 surgiu o primeiro jornal no 

Brasil, a “Gazeta do Rio de Janeiro”, e nele o nosso primeiro anúncio, no qual se 

informava que havia para vender uma morada de casas de sobrado com frente para 

Santa Rita. Antes, porém, a propaganda brasileira tinha sido quase exclusivamente oral, 

uma vez que esteve entregue aos arautos e ambulantes, com a exceção de alguns 

escassos avisos em locais públicos (oficiais, comerciais ou religiosos). Este período 

durou pouco mais de três séculos. 

Após o aparecimento deste anúncio de venda de imóvel, pequenos textos, 

semelhantes a este, começaram a aparecer na imprensa brasileira, nos quais se 

ofereciam vários tipos de serviços, como aulas de idioma, ofertas de escravos, e casas à 

venda ou para alugar, entre outros. Eram textos curtos, informativos, sem ilustrações, os 

chamados classificados, que foram ganhando espaço com a divulgação de outras 

ofertas, à medida que novos jornais iam aparecendo pelo país, como o Diário de 

Pernambuco e o Jornal do Commercio (Carrascoza, 1999, p. 74). 

Esse formato de classificado – que, conforme Ramos, era tão substantivo, pois 

ninguém argumentava, apenas enumerava – imperou por todo o século. Na época, a 

publicidade se limitava a dizer que “na rua tal, número tal, vende-se tal coisa” 

(Lagneau, 1974). Tinha, portanto, uma função predominantemente referencial, pois os 

anúncios da época apresentavam uma linguagem nitidamente denotativa, centrada no 

objeto anunciado. Além disso, observa-se um certo rudimentarismo descritivo. Com 

uma linguagem subjetiva e com poucas adjetivações, o anunciante tentava ressaltar 

todos os aspectos considerados importantes na valorização do imóvel. 

Por outro lado, os anúncios de imóveis atuais caracterizam-se por um discurso 

direto e preciso, apresentando textos bem mais reduzidos do que os do século XIX. 

Hoje, o objetivo dos anunciantes é veicular, cada vez mais, informações sobre o imóvel 

a ser negociado. E tudo isto com um custo reduzido, utilizando uma linguagem mais 

objetiva, clara e compacta, permitindo uma compreensão rápida e eficaz do conteúdo 

anunciado. Dessa forma, as abreviações e siglas são muito freqüentes nos anúncios 

imobiliários da atualidade. Vejamos alguns exemplos: 
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• Edf. Maria do Carmo Alves; 

• R. Dr. Malaquias; 

• Correção INCC; 

• Qts.; 

• Dep. de serviço; 

• Área de serviço c/ WC; 

• Cabeamento p/ internet rápida; 

• Menor preço/m2 da região. 

 

Observa-se também que a construção frástica nos anúncios de imóveis da 

atualidade é muito fragmentada. Assim, estes anúncios de imóveis caracterizam-se por 

veicular muitas informações em um único período. Exemplos: 

 
“Seu futuro está em Casa Forte. 4 quartos, perto de tudo. 70 meses pra pagar.” (anúncio do Edifício Maria 

Flávia) 

“3 quartos, 1 suíte e muito verde para sua família.” (anúncio do Edifício Saint Dominique). 

 

Percebemos, ainda, que a valorização do imóvel é muito mais latente nos 

anúncios de hoje do que nos anúncios do século XIX, pois os anúncios de imóveis 

atuais apresentam uma linguagem mais argumentativa, utilizando mais estratégias 

persuasivas do que os do século XIX. Hoje, procura-se influenciar o destinatário, 

enaltecendo-o e enaltecendo o objeto. Assim, os anúncios de imóveis atuais deslizam de 

uma função referencial, informativa, para a função persuasiva, ou seja, o foco desloca-

se do objeto para o interlocutor, para o público ao qual se dirige os anúncios. Por 

conseguinte, passa-se a adotar, além de estratégias argumentativas, estratégias de 

sedução. 

Outro aspecto que merece ser ressaltado é o tratamento dado ao destinatário da 

mensagem. No século XIX, este tratamento dá-se de forma impessoalizada, ou seja, 

qualquer comprador poderia fazer o negócio: “quem o pretender, pode dirigir-se ao 

mesmo sitio”. Entretanto, a comercialização do imóvel era tratada com o próprio 

anunciante: “os pretendentes dirijam-se ao sr. Inácio Francisco Cabral Cantanil”, 

procedimento bastante diferente de hoje, uma vez que as imobiliárias são as principais 

intermediadoras dos negócios, realidade inexistente naquela época. 

Interessante é que esses anúncios retratam, pelas informações que fazem 

circular, pelas ofertas e pela procura de produtos e serviços, os hábitos e costumes da 
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sociedade de então. Nos anúncios de imóveis, vendiam-se e arrendavam-se sítios, 

chácaras, fazendas, terrenos e poucas casas. Um dos aspectos ressaltados nestes 

anúncios era a natureza do material, que protegia da chuva e do calor. A nobreza do 

imóvel estava, sobretudo, nos elementos mais duradouros utilizados em sua 

composição. Buscava-se, ainda, salientar as qualidades da terra boa para a plantação do 

capim e dos cercados para pasto, bem como a abundância de arvoredos frutíferos e de 

mata para tirar lenha. Além disso, alguns anúncios faziam referência à qualidade da 

água para se beber. A extensão da propriedade era particularmente importante, pois 

servia para alojar a família, os criados, os animais, os jardins e as plantações. Outro 

aspecto considerado era a boa localização do imóvel. 

Na verdade, a própria forma de moradia na época permitia a identificação social 

do indivíduo. Segundo Vauthier, o arquiteto do Teatro Santa Isabel, o sobrado 

significava a aristocracia, enquanto que a casa térrea representava a plebe. Assim, 

habitar o sobrado era o objetivo único de certas ambições e a condição obrigatória de 

determinadas posições sociais. Atualmente, como observa Carvalho no artigo “Quarto 

de despejo”6, morar à beira-mar em Boa Viagem em um edifício de luxo equivale a 

morar num sobrado no século XIX. Hoje, porém, o ideal de moradia da nossa sociedade 

é outro. 

No século XXI, ter status é morar em um apartamento com varanda com vista 

para o mar, suíte com water closet, home theater, em um prédio que tenha sauna, 

piscina com ducha e deck, salão de festas, sala de ginástica, churrasqueira e pista de 

cooper. Os anúncios de imóveis atuais procuram oferecer aos leitores/consumidores 

todas as facilidades para tornar a sua vida mais prática. Para valorizar o imóvel 

anunciado, tais textos publicitários informam que o edifício dispõe de uma grande infra-

estrutura para garantir aos seus moradores segurança, conforto, lazer e comodidade, 

qualidades que as pessoas procuram em um imóvel. O anunciante busca convencer os 

prováveis consumidores quanto à eficácia do produto através da descrição do 

apartamento e do prédio; ressalta-se as suas qualidades e chama-se a atenção para as 

novidades do imóvel, decorrentes dos avanços tecnológicos. Assim, procura-se 

diferenciá-lo dos produtos da concorrência. 

Dessa forma, os anúncios de imóveis de luxo do Recife veiculam os valores e 

ideais de vida da classe dominante, para quem viver bem é morar em um apartamento 

                                                 
6 Carvalho, Nelly. Quarto de despejo. 31 de maio de 1991, Jornal do Commercio. 
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que oferece muito mais do que condições básicas de habitação e uma boa localização. O 

sonho de consumo de um indivíduo de classe média é adquirir um apartamento 

requintado, confortável, com uma bela decoração e que lhe ofereça todos os privilégios, 

para que ele possa desfrutar do que há de melhor na vida sem que precise sair do 

edifício onde mora. Atualmente, os edifícios de luxo são construídos tendo em vista as 

necessidades do consumidor, que deseja levar uma vida prática e com comodidade no 

dia-a-dia. 

Por sua vez, os anúncios valorizam o imóvel, ressaltando no apartamento alguns 

diferenciais como a existência de varanda com vista para o mar, sala para 2 ou 3 

ambientes, suítes master, banheiro com água quente, gabinete, cozinha americana, home 

theater, duas ou três vagas de estacionamento, entre outras vantagens. Com relação ao 

edifício, destacam-se vários aspectos, como o contato com a natureza, a existência de 

hall decorado e com recepção, área de lazer (com salão de festas, bar, playground, sala 

de ginástica, piscina, quadra poliesportiva, etc.), elevador para idosos e deficientes, pista 

de cooper, ciclovia e instalações para TV por assinatura, etc. Em alguns casos, há um 

jardim projetado por paisagista, o que é mencionado nos anúncios. Ressalta-se, 

normalmente, a existência de gerador e de poço artesiano para garantir o conforto dos 

moradores. 

Já a questão da segurança é sempre levada em consideração, destacando-se 

guarita de segurança, portão automático e central de interfonia digital com linha externa. 

Outro aspecto essencial, enfatizado na maioria dos anúncios com o intuito de reforçar a 

qualidade do produto e inspirar confiabilidade no leitor do anúncio, é o material 

utilizado na construção do edifício. 

Assim, percebemos que os anúncios de imóveis da atualidade veiculados nos 

jornais vendem, além da mercadoria concreta (o espaço físico), as mercadorias 

simbólicas, como status, praticidade, segurança, conforto, juventude e beleza, padrões 

de comportamento e de consumo valorizados pelos grupos sociais dominantes. 

Como se observa, a forma de vida das pessoas mudou radicalmente do século 

XIX para os dias de hoje. Dois séculos depois, já não há chácaras, sítios e fazendas nos 

classificados. As mansões do Recife, identificadas com seus moradores, foram 

derrubadas e deram lugar às construções dos edifícios. Num lugar onde vivia apenas 

uma família, passaram a viver dezenas de pessoas em poucos metros quadrados. Porém, 

sem a convivência e a criação dos laços pessoais de antes. 
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O urbanista Jorge Martins escreveu que os edifícios de hoje “parecem lápides na 

monotonia, uniformidade e frieza de sua forma, assinalando as casas que se foram”7, 

como se fossem marcos de um modo de vida que não existe mais. Com o processo de 

urbanização, as crianças brincam nos playgrounds, não mais nas ruas ou quintais como 

antigamente. As pessoas se encontram nos halls dos edifícios, fazem suas festas no 

salão de festas e praticam exercícios no fitness center. Os anúncios do século XXI 

oferecem imóveis que apresentam uma grande infraestrutura, tudo para atender às 

expectativas dos consumidores. Atualmente, os moradores dos edifícios de luxo do 

Recife gozam de todo o conforto, segurança, lazer e comodidade. Há, inclusive, 

edifícios de luxo que disponibilizam vários serviços para os seus moradores, como, por 

exemplo, salão de beleza, baby care, posto de lavanderia, camareira, etc. 

Assim, os anúncios de imóveis de hoje retratam, da mesma forma que os 

anúncios do século XIX, o estilo de vida e a forma de morar dos indivíduos no presente, 

revelando como está organizada a sociedade recifense. Apesar de sua linguagem cifrada 

e econômica, os anúncios da atualidade também representam a realidade do nosso 

tempo, com seus espaços limitados, realidade bem diferente daquela no século XIX, 

época na qual as tecnologias ainda não se faziam presentes e os espaços eram muito 

amplos. Por esse motivo, o anúncio de imóveis constitui um objeto de pesquisa 

valiosíssimo, que nos permite compreender as relações entre casa e homem numa 

determinada época. Também a arquitetura é fundamental para estudarmos a sociedade, 

na medida em que ela exprime os costumes e as necessidades do homem num certo 

espaço da história. 

 Feitas as devidas considerações sobre o anúncio de imóveis da atualidade, 

passaremos, agora, à análise dos anúncios de imóveis do nosso corpus. Pretendemos 

investigar como os recursos lingüísticos, no que se refere à seleção vocabular, são 

explorados nos anúncios de imóveis de luxo do Recife. 

 

5.2 Seleção vocabular 

 

Para persuadir e seduzir o público ao qual se destina, o texto publicitário faz uso 

de estratégias lingüísticas, de forma a estabelecer uma personalidade para o produto, 

                                                 
7 Citação no artigo de Carvalho, Sobre Mangues e mangueiras, publicado na Revista Fauna e flora nos 
trópicos (organizada por Beatriz Alcântara e Lourdes Sarmento), uma antologia editada em 2002 pela 
Secretaria da Cultura e Desporto do Estado do Ceará (SECULT). 
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dotando-o de atributos e promovendo-o pela celebração do nome. Após instituída a 

marca por meio do nome, resta impor a imagem da marca pela exaltação do objeto. 

De acordo com Carvalho (1996, p. 47), um dos recursos lingüísticos usados nas 

publicidades para qualificar e exaltar o objeto é a seleção vocabular, a partir dos termos 

de uso corrente. São freqüentes, por exemplo, o estabelecimento de oposições, os jogos 

de palavras, metáforas, paralelismos rítmicos, eufemismos, séries sinonímicas, 

polissemia e repetição, além do jogo dos antônimos em frases que exploram o 

paralelismo sintático. Pode-se observar também o recurso da intensificação do sentido 

pela enfatização e amplificação. Segundo Costa (in: Farias, 1996, p. 32), os lexemas 

utilizados para qualificar e exaltar o nome carregam um forte conteúdo semântico. 

Sendo palavras plenas, os lexemas têm um papel determinante na linguagem 

publicitária. 

Contudo, para que os recursos lingüísticos transformem-se em uma eficiente 

ferramenta de persuasão, é preciso conhecimento da língua. Na opinião de Roberto 

Duailibi – diretor de agência de propaganda –, é fundamental trabalhar bem o texto e 

reescrevê-lo quantas vezes forem necessárias para que a publicidade passe a mensagem 

de forma clara e convincente para o consumidor8. 

Carvalho salienta que um dos cuidados principais no que se refere à seleção 

vocabular é a adequação dos termos ao público-alvo da publicidade, ou seja, para atingir 

o receptor e convencê-lo a realizar o ato de compra, é imprescindível que a mensagem 

publicitária fale a sua língua. O vocabulário a ser utilizado pelo publicitário é, portanto, 

escolhido no registro referente a seus usos. 

De acordo com o receptor ao qual se destina a mensagem, a seleção vocabular 

pode se basear numa diretriz que denota erudição ou familiaridade. Assim, um termo 

pouco usual, erudito, quando dirigido a um público específico, resulta em força 

argumentativa na medida em que simboliza um status elevado, ou até mesmo devido ao 

estranhamento que causa. Neste caso, a linguagem da mensagem tende a ostentar termos 

mais específicos, numa linguagem mais distante do discurso cotidiano. Já um termo 

usual tem o poder de alcançar o grande público e obter alto grau de compreensibilidade. 

Carrascoza (1999, p. 36) nos diz que a publicidade geralmente se caracteriza por 

uma limitação vocabular, que é proposital e legitima o coloquialismo adotado pelos 

                                                 
8 Trecho de entrevista concedida a Carvalho, publicada no seu livro “Publicidade: a linguagem da 
sedução” (1996, p. 33). 
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textos publicitários. O autor recomenda o uso de palavras simples, mas pertinentes ao 

esforço de seduzir o público ao qual o produto se destina. 

Observemos, agora, como se dá a seleção vocabular nos anúncios de imóveis do 

corpus, analisando os usos dos recursos que qualificam e exaltam os imóveis 

anunciados. 

 

5.2.1 Estabelecimento de oposições 

 

Freqüentemente, a mensagem publicitária recorre a pares de antônimos com o 

objetivo de causar impacto e ressaltar o valor do objeto. Tal antonímia pode ser 

expressa por palavras, expressões ou grupos de palavras cujos sentidos são opostos 

(parcial ou totalmente incompatíveis). Segundo Kempson (1977, p. 90), os termos 

antônimos podem aparecer na forma binária (vivo x morto), como parte de uma 

taxonomia (vermelho x preto, azul ou amarelo), em pares conversos (comprar x vender, 

aluno x professor, pai x filho, sacar x depositar), etc. 

Em publicidade, é comum oferecer um produto volumoso, de qualidade, por 

pouco dinheiro. Esta idéia, segundo Sandmann (1997, p. 77), se repete em vários textos, 

podendo-se falar em chavão. Neste caso, o estabelecimento de oposições na mensagem 

publicitária é normalmente expresso pelo par mais/menos: “o mais por menos”. Este 

chavão pode apresentar-se ligeiramente modificado: “as melhores marcas com os 

melhores preços”. 

O jogo com palavras ou unidades lingüísticas que expressam oposição é muito 

explorado nos anúncios de imóveis que compõem o corpus do trabalho. No anúncio da 

Pedra Forte Engenharia (ver anúncio 1), que promove a venda de três de suas obras – 

Pedra Nobre, Laje de Pedra e Pedra de Toque –, temos o par de antônimos 

realizar/sonhar numa só expressão, muito comum em publicidade: “Realize seu sonho 

hoje e deixe para pagar depois”. Este par é composto de palavras de categorias 

gramaticais diferentes: o verbo realizar (na primeira pessoa do imperativo) e o 

substantivo sonho. Trata-se de um lugar-comum, uma expressão familiar ao destinatário 

do anúncio; não há elemento surpresa no uso destes antônimos. 

Já os advérbios hoje e depois que, a rigor, não constituem propriamente 

antônimos na língua, formam outro par contrastante. O slogan é dividido em dois 

fragmentos, sendo que esses termos ocupam posição idêntica em ambos os fragmentos. 

Temos, assim, a utilização de termos contrários em estruturas paralelísticas. Cada termo 
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aparece no final de uma oração, sendo a última uma oração coordenada aditiva: 

“Realize seu sonho hoje e deixe para pagar depois”. 

No que diz respeito ao texto antonímico, Carvalho (1996, p. 57) lembra que este 

se caracteriza pelo equilíbrio e pela regularidade de proporções, aliados ao paralelismo, 

recurso fundamental em publicidade e que contribui para tornar a relação antonímica o 

foco de atenção da mensagem. Na mensagem da Pedra Forte Engenharia, por exemplo, 

a posição do par antonímico hoje/depois favorece a comparação e estimula a ligação 

entre tais termos, contribuindo para ressaltar o efeito surpresa, o choque conceitual que 

eles detonam, como diz Grunig (1990, p. 43). 

Ao recorrer ao par hoje/depois, a mensagem promete ajudar o consumidor a 

realizar o sonho da casa própria, sonho que pode se tornar realidade imediatamente: 

basta o receptor aceitar a proposta feita no anúncio. Já o pagamento pode ser efetuado 

depois: o mais importante é que o consumidor mude de vida. 

Como vimos no exemplo acima, nem sempre os termos que expressam oposição 

constituem antônimos na língua. Há casos em que termos ou expressões só adquirem 

sentido contrário no contexto específico da mensagem: “Entre comprar um apartamento 

de qualidade e um bem localizado, fique com os dois”. Este texto publicitário anuncia o 

Edifício Acácias Prince, situado em Boa Viagem (ver anúncio 15). As expressões – 

locuções adjetivas – são utilizadas com o propósito de ressaltar as vantagens oferecidas 

ao consumidor, uma vez que o apartamento não só é de qualidade, mas também é bem 

localizado. 

A relação de oposição entre termos também pode ser estabelecida por meio de 

números, como mostra o exemplo: “Você fica 100% satisfeito e paga 0% de juros”. 

Neste anúncio do Edifício Luar do Rosarinho (ver anúncio 4), é interessante destacar 

que a antonímia é absoluta, pois os valores numéricos são totalmente opostos. Com o 

intuito de persuadir o receptor, a mensagem evidencia as facilidades no pagamento, 

afinal de contas não há juros no pagamento. Por sua vez, esta facilidade no pagamento 

aliada às vantagens que o produto proporciona deixam o futuro possuidor do imóvel 

100% satisfeito, garante o anúncio. 

No entanto, convém ressaltar que a antonímia pode não ser absoluta. Neste caso, 

esse recurso supõe gradação associada a uma valorização: os termos ligados à noção 

alto X baixo serão valorados à medida que se aproximam do primeiro, pois dificilmente 

a publicidade utiliza os termos referentes às posições inferiores. Carvalho (op. cit., p. 

57) menciona vários pares de termos que admitem gradação e valoração e têm 
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conotação ligada à altura, seja esta figurada ou real: sob X sobre, em cima X embaixo, 

superior X inferior, deitado X em pé, patrão X empregado, ótimo X péssimo. Na 

mensagem publicitária, particularmente, os pares de antônimos normalmente são apenas 

sugeridos, nomeando-se somente o pólo positivo. 

Já a mensagem “A natureza a seu favor, faça chuva ou faça sol.”, do Edifício 

Atrium (localizado em Boa Viagem), revela a intenção de valorizar o imóvel ao 

máximo, destacando as suas qualidades e oferecendo diferenciais significativos ao 

provável consumidor. Para tanto, o recurso dos sentidos contrários é utilizado no texto 

observando-se o paralelismo, o que contribui para chamar a atenção do receptor para o 

jogo semântico criado na mensagem (ver anúncio 21). Ao explorar a antonímia na 

expressão “faça chuva ou faça sol”, familiar ao receptor, a mensagem sugere que os 

futuros moradores do imóvel se beneficiarão da infra-estrutura do edifício, 

independentemente da época do ano. Isso é expresso pelo uso da conjunção 

coordenativa alternativa ou, que neste caso não exclui uma das alternativas. 

O anúncio procura persuadir o receptor a realizar a ação de compra do imóvel ao 

mostrar a preocupação com a questão da ecologia. A construção do Edifício Atrium, 

assim como de outros empreendimentos da Projest Construções, foi realizada tendo em 

mente a preservação ecológica e a diminuição dos custos para o consumidor. São 

mencionadas algumas medidas importantes, que favorecem tanto os futuros moradores 

do edifício como o planeta: conceito Eco-Home; aproveitamento de recursos naturais 

que garante redução nos custos com condomínio; compromisso de plantar uma árvore a 

cada unidade vendida; utilização de energia solar; aproveitamento de água da chuva; 

medidor individual de água; luzes automatizadas. Como se percebe, os itens enfatizados 

constituem fortes argumentos utilizados pelo anúncio no sentido de valorizar o imóvel, 

pois evidenciam uma postura de seriedade na construção do edifício. De fato, a 

afirmação do título do anúncio merecerá crédito caso haja o cumprimento dessas 

medidas. 

Apesar das mensagens publicitárias analisadas estabelecerem, em sua maioria, 

relações antonímicas usuais, percebemos que estas mensagens exploram o recurso da 

relação de sentidos contrários de modo criativo. Assim, o uso deste recurso permite aos 

anúncios publicitários do corpus atingirem o seu objetivo: provocar o interesse do 

receptor do anúncio e finalmente convencê-lo a adquirir o imóvel. Nestas mensagens 

publicitárias, observamos ainda que os termos que expressam idéias opostas aparecem 

em estruturas paralelísticas, tornando o texto ritmado. 
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5.2.2 Empréstimos lingüísticos 

 

Outro recurso também explorado nos anúncios de imóveis do corpus é o 

empréstimo lingüístico, utilizado na nomeação desses produtos. Fenômeno tão antigo 

quanto a história da língua, ou melhor, quanto a própria língua, os empréstimos 

lingüísticos, segundo Carvalho (1989, p. 9), “marcam as influências que uma língua A, 

veículo de uma cultura, sofreu através dos tempos, pelos elementos lingüísticos 

estrangeiros que adotou, retrato dos elementos culturais diversos que também 

importou”. No entanto, é importante ressaltar que se a língua A não diversifica seu tipo 

de empréstimo (de línguas B, C, D), adotando-os permanentemente da língua B, vai se 

tornando cada dia mais diferenciada de si mesma, perdendo assim a própria identidade 

lingüística e cultural. 

Como diz Carvalho, as mudanças lingüísticas fazem parte da própria essência da 

língua, e o fenômeno dos empréstimos – parte dessa mudança – se dá a partir do contato 

de uma língua com as demais. De acordo com a autora, uma palavra estrangeira 

(estrangeirismo) torna-se empréstimo pela sua freqüência de uso na língua que a adota, 

passando o termo estrangeiro por um processo de adaptação nesta língua. 

O estrangeirismo pode ter as mais variadas origens e é classificado também de 

acordo com sua origem em anglicismo, galicismo, helenismo, latinismo, italianismo, 

arabismo, espanholismo. Estes são os mais comuns. A classificação do empréstimo 

segundo sua origem traz à tona o conceito de hibridismo, empréstimo composto de 

elementos provenientes de duas línguas diferentes (Carvalho, op. cit., p. 48). 

Encontramos hibridismos em nomes de marcas e de produtos, como nos seguintes 

exemplos: Retok legs (maquiagem para as pernas), Nutrivita (marca de cuscuz), 

Ourocard (cartão de crédito), Ondafresh (creme dental). 

Os empréstimos lingüísticos podem ser classificados em conotativos e 

denotativos segundo sua função, intenção ou necessidade de uso. O empréstimo 

denotativo tem função referencial e introduz um objeto ou conceito novo em sua 

cultura, de acordo com a cultura exportadora. Diferentemente do denotativo, o 

empréstimo conotativo tem função expressiva, sendo um recurso estilístico usado como 

imposição de expressividade. 

Mais freqüentes, os denotativos são impostos pela interpenetração e dominação 

cultural. Como dizia Horácio, poeta latino, “res verba sequuntur” (as coisas são 
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seguidas pelas palavras), no que concordam os modernos lingüistas. O lingüista francês 

Philipe Dresco afirma que importar uma palavra é importar uma forma de ver o mundo. 

Assim, percebemos que não há neutralidade na importação de termos estrangeiros. O 

objeto e sua nomeação é um precipitado de valores que interfere e modifica a cultura 

importadora. 

Os empréstimos denotativos, com função referencial, provêm geralmente das 

culturas dominantes. Já o empréstimo conotativo tem outra função, podendo ser social, 

adotado pela comunidade, ou individual, pertencente ao idioleto de determinado falante. 

A respeito do empréstimo conotativo, Carvalho (op. cit., p. 53) afirma que ele 

projeta admiração por um modo de vida que o(s) falante(s) toma(m) como modelo. Por 

isso, pode refletir uma influência sobre uma sociedade ou um indivíduo. 

Quanto ao empréstimo conotativo social, ele depende da moda do momento, 

resultado que é de uma influência/dominação cultural. A partir do século XVIII, 

intensificando-se no século XIX e atingindo as primeiras décadas do século passado, o 

mundo tinha a França como modelo de civilização, língua e literatura. Essa forte 

penetração francesa deixou os vestígios no vocabulário da moda (godê, evasê, chique, 

tailleur, elegante), da vida social (carnê, menu, bistrô, restaurante), da literatura (mal do 

século, jogos de espírito), das artes em geral (arte déco, silhueta, dublê, lilás, matinê). 

Em fins do século XIX, época conhecida como Belle Époque, a influência francesa se 

revelava nos informes sobre moda feminina, cardápios, postais e poesias, que filtravam 

a realidade brasileira por lentes importadas da França. 

No século XX, foi a vez da influência inglesa: a Inglaterra foi a primeira nação 

poderosa a conceder empréstimos ao Brasil e a vir a nosso país instalar os primeiros 

serviços públicos de transportes (urbanos e interurbanos) e comunicações (telefones e 

telégrafo). Hoje, por novos meios de difusão, é o inglês norte-americano que fornece as 

lentes para filtrar a realidade. São lentes poderosas, instaladas com auxílio das 

tecnologias de ponta da moderna sociedade de consumo, que oferece uma visão de 

mundo, através do lobby, do business, do know-how, do hit parade, do establishment. 

Devido à atual influência e intervenção política e cultural dos Estados Unidos, os 

empréstimos lingüísticos utilizados na nomeação de marcas e de produtos são em geral 

do inglês. Por sua vez, a língua francesa normalmente é escolhida para nomear produtos 

de moda, cosméticos, perfumaria e vinho. Já os empréstimos de outras línguas, como o 

italiano, o latim, o espanhol e o alemão também são utilizados, embora em menor 

freqüência. Muitas vezes, tais empréstimos são conotativos, pois visam o status por 
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meio da adoção de grifes estrangeiras, embora o produto seja fabricado no Brasil 

(Carvalho, 1996, p. 43). Assim, observamos que os anglicismos, galicismos, 

italianismos e espanholismos que nomeiam as marcas e produtos anunciados nas 

publicidades contribuem para causar uma boa impressão no consumidor quanto à 

qualidade da marca/produto, de forma a convencê-lo a comprar. 

 

• Os empréstimos lingüísticos nos imóveis de luxo do Recife 

 

Os anúncios de imóveis abusam dos empréstimos lingüísticos na nomeação dos 

produtos que anunciam para conferir status ao imóvel, tornando-o mais atraente ao 

leitor do anúncio. Isto porque em nossa sociedade os termos estrangeiros são 

considerados mais chiques e requintados do que os termos vernáculos. Assim, o uso de 

um termo estrangeiro causa um impacto no receptor do anúncio pelo seu exotismo, o 

que contribui para valorizar o produto/serviço, dando-lhe um toque de modernidade. 

Apesar do termo estrangeiro muitas vezes não ser entendido pelo leitor do 

anúncio, o texto que se utiliza de empréstimos lingüísticos cria uma aura de fineza, de 

legitimidade, originalidade ou autenticidade em torno do produto, o que é altamente 

desejável em publicidade. 

Neste trabalho, pretendemos analisar o fenômeno do empréstimo lingüístico na 

nomeação dos imóveis de luxo do Recife, anunciados nos jornais Diário de 

Pernambuco e Jornal do Commercio. Investigaremos, a partir da abordagem de 

Carvalho (1989, 1996) e Biderman (1979), como os anúncios de imóveis recorrem ao 

empréstimo de outras línguas com o objetivo de enaltecer o(s) seu(s) produto(s). 

Também pretendemos analisar os termos estrangeiros que nomeiam os imóveis segundo 

a sua função ou necessidade de uso, ou seja, procuraremos verificar se tais termos 

constituem empréstimos puramente conotativos, exercendo uma função expressiva e 

atuando como um mero recurso estilístico, usado como imposição de expressividade. 

Dentro da classificação dos empréstimos lingüísticos segundo a sua origem, 

buscaremos identificar o tipo de empréstimo mais freqüente utilizado na nomeação dos 

produtos anunciados. Além disso, objetivamos examinar, nos nomes dos imóveis, a 

ocorrência de formações híbridas. 

Dissemos anteriormente que os termos estrangeiros adotados pelo português do 

Brasil constituem, na sua maior parte, anglicismos. Esta adoção de empréstimos do 
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inglês é, pois, excessiva. E o que é mais grave: muitas vezes, o empréstimo é uma 

palavra desnecessária, sendo utilizado pelos falantes comuns simplesmente por moda. 

Como a publicidade tende a seguir os hábitos lingüísticos dos indivíduos, com o 

objetivo de despertar o interesse do público-alvo para a mensagem, e assim levá-los à 

ação de compra, ela recorre freqüentemente a termos estrangeiros. É interessante 

ressaltar aqui que o uso dos empréstimos em publicidade é um recurso que resulta em 

força argumentativa, pois visa convencer o público de que o produto/serviço é de 

qualidade, garantida pelo uso da língua estrangeira. 

Nos anúncios publicitários de imóveis do corpus, observamos que os 

empréstimos utilizados para nomear os produtos têm as mais variadas origens. São 

anglicismos, galicismos, latinismos e helenismos. Embora os empréstimos do francês 

sejam significativos, o inglês é a língua fonte do maior número de empréstimos. 

Convém ressaltar, contudo, que praticamente todos os empréstimos da língua inglesa 

são usados em formações híbridas, com exceção dos seguintes exemplos: Golden Way 

Home Service (ver anúncio 9), imóvel situado em Boa Viagem, e Edifício Walter 

Turton, localizado no Espinheiro (ver anúncio 20). Walter Turton é nome de pessoa, 

um critério freqüentemente utilizado para nomeação de imóveis. No caso do nome 

próprio Golden Way, merece destaque o adjetivo golden, que valoriza a localização do 

imóvel, pois este situa-se perto do shopping, escolas e da praia de Boa Viagem, sendo, 

segundo o anúncio, o caminho mais fácil para morar bem. 

Os demais são lançamentos da Pernambuco Construtora, e têm no seu nome o 

termo estrangeiro Prince. Estes edifícios recebem nomes compostos de elementos de 

origens distintas. O primeiro termo é da língua portuguesa, indicando a localização do 

imóvel (nome de um bairro da cidade do Recife). Já o segundo constitui um anglicismo 

(Prince). Veja os exemplos: Setúbal Prince (ver anúncio 18), Rosarinho Prince Studio 

(ver anúncio 6). O termo studio também é um anglicismo e refere-se a uma moradia no 

estilo norte-americano. Esse termo constitui, portanto, um empréstimo denotativo, 

introduzindo um novo estilo de moradia. Há ainda Acácias Prince (situado em Boa 

Viagem), também um hibridismo, formado de um termo do português e outro da língua 

inglesa, como nos referimos acima. Na nomeação deste edifício, percebemos, a partir do 

uso da palavra acácias, a preocupação em sugerir um ambiente de beleza, o que é muito 

comum nos nomes dos imóveis de luxo à venda atualmente no Recife. Já o termo 

prince, por sua vez, sugere a nobreza, a suntuosidade dos imóveis construídos por esta 

construtora. 
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Já Golden Way Home Service, um dos lançamentos da Construtora Dallas, é um 

tipo específico de moradia, também de origem norte-americana, como vimos em 

Rosarinho Prince Studio. O caso do Golden Way Home Service é interessante, pois a 

denominação para o imóvel segue o modelo do inglês: determinante + determinado 

(Golden Way + Home Service). Observamos o mesmo em Rosarinho Prince Studio 

(determinante- Rosarinho Prince + determinado- Studio) bem como nos nomes dos 

demais imóveis construídos pela Dallas: Golden Lake, Golden View e Golden Gate 

Home Service. 

Os galicismos, utilizados com freqüência, são os seguintes: Saint Antoine 

(Jaqueira), Saint Sebastien (Parnamirim), Saint Dominique (Parnamirim), Parc Des 

Fontaines (Candeias). No caso do Parc Des Fontaines (ver anúncio 23), este apela para 

o exotismo do nome, além de evocar a natureza como elemento valorizador do imóvel. 

Temos ainda helenismos e latinismos, embora estes sejam pouco representativos. 

Entre os primeiros, destacamos: Acantis (Rosarinho), Athena (Madalena), Anquises 

(Candeias), Medusa (Boa Viagem). Como podemos perceber, praticamente todos os 

termos estão adaptados graficamente à língua portuguesa. São latinismos: Atrium 

(localizado em Boa Viagem) e Netuno (no Rosarinho). O primeiro está na forma 

original, com terminação tipicamente latina. Já Netuno (nome de um deus da mitologia) 

constitui um helenismo que passou para a língua portuguesa pelo latim. 

Observe na tabela abaixo a classificação dos empréstimos utilizados quanto à 

sua origem: 

 

 

EMPRÉSTIMOS 

ANGLICISMOS GALICISMOS HELENISMOS LATINISMOS 

Golden Way Home 

Service, Rosarinho 

Prince Studio, Setúbal 

Prince, Acácias Prince, 

Walter Turton 

Parc Des Fontaines, 

Saint Dominique, Saint 

Sebastien, Saint Antoine

Acantis, Athena, 

Anquises, Medusa 

Atrium, Netuno 
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Além dos empréstimos lingüísticos, são significativos no corpus os casos de 

nomeação de imóveis a partir de formações vernáculas, embora em menor proporção. 

Estes constituem, em grande parte, nomes próprios de pessoas. Alguns são nomes de 

mulheres e de pessoas em geral: Consuelo Martins (Boa Viagem); Maria do Carmo 

Alves (Jaqueira); Maria Carmem Gouveia (Madalena); Professor Rinaldo Azevedo 

(Espinheiro); Maria Flávia (Casa Forte). Também são escolhidos nomes de pessoas 

famosas e artistas – cantores, pintores, escritores, etc. – para designar os edifícios 

anunciados no corpus: Amália Rodrigues (Boa Viagem); Guimarães Rosa (Boa 

Viagem). No caso do Edifício Amália Rodrigues, a mensagem publicitária explora um 

léxico relacionado ao universo artístico ao qual a cantora pertence. Tudo isto para 

ressaltar a beleza do imóvel: 

 
“Em cada canto a beleza se revela. Como no fado, o Edifício Amália Rodrigues 

contempla em cada canto a beleza e a qualidade dos empreendimentos da Vale do Ave, 

uma bela estrutura de apoio situada à Rua Setúbal, a 100 metros do Hotel Atlante Plaza, 

com localização privilegiada de esquina”. 

 

Nome de lugar no exterior é outro critério muito comum, como observamos em 

Quinta do Algarve (Rosarinho), Palácio de Queluz (Queluz é uma cidade em Portugal), 

Athena (Madalena). Outros nomes, por sua vez, se referem a um lugar em particular, 

como Praça da Casa Forte. 

Há, ainda, nomes de imóveis formados a partir de substantivos comuns: Pedra 

Nobre e Laje de Pedra (Piedade), Pedra de Toque (Candeias); Luar do Rosarinho 

(Rosarinho); Morada dos Ipês (Prado). Com o objetivo de enaltecer os imóveis, os dois 

últimos nomes remetem a elementos da natureza, sugerindo um ambiente saudável, 

tranqüilo, belo e cercado de verde. Como vimos anteriormente, Acácias Prince (Boa 

Viagem) e Parc Des Fontaines (Candeias) também exploram essa associação como 

elemento eficaz de sedução. 

De uma forma geral, os nomes dos edifícios de luxo fazem referência à nobreza. 

Pedra Nobre, Laje de Pedra e Pedra de Toque, por exemplo, evidenciam esse aspecto 

explorado na nomeação. Neste caso, esses nomes também estão relacionados com o 

nome da construtora (Pedra Forte Engenharia). Freqüentemente, são utilizados termos 

como palácio (Palácio de Queluz), e morada (Morada dos Ipês), por exemplo. 
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Rosarinho Prince Studio, Setúbal Prince e Acácias Prince, empreendimentos da 

Pernambuco Construtora, são outros nomes que dão idéia de ostentação dos imóveis. 

Muitas vezes, os edifícios recebem nomes de santos, mas estes normalmente 

estão em outras línguas, como o inglês, o italiano, o francês e o espanhol. Nos imóveis 

anunciados no corpus, particularmente, os nomes de santos tratam-se de galicismos: 

Saint Antoine, Saint Dominique, Saint Sebastien. 

A análise do corpus, no qual encontramos uma grande incidência de termos 

estrangeiros nos nomes dos imóveis, confirma uma particularidade importante do nosso 

povo, revelada pela publicidade de uma forma geral: a admiração dos brasileiros pelas 

pessoas ou coisas estrangeiras. A respeito dessa característica marcante do nosso povo 

de imitar o padrão inglês (atualmente norte-americano), diz Sandmann (1997, p. 40) que 

o que é patente na publicidade, “acima de tudo, é que a xenofilia ou o xenofilismo é um 

fato bem vivo em nossa cultura”. 

A conclusão da nossa análise a respeito dos empréstimos lingüísticos nos faz 

lembrar o que diz Coseriu sobre a língua: sendo esta um saber, é aprendida e imitada 

daqueles que falam melhor e dos que sabem mais. Assim, o ouvinte ou receptor 

compara seu saber com o do emissor e está disposto a aceitar-lhes os modos 

lingüísticos, se reconhece sua superioridade cultural e tem dúvidas acerca do próprio 

saber. Tal é a atitude dos falantes do português do Brasil em relação ao inglês, pois a 

utilização excessiva de empréstimos da língua inglesa é uma moda brasileira do 

momento. 

No que se refere à função ou intenção de uso, os empréstimos lingüísticos 

utilizados para nomear os produtos anunciados no corpus têm predominantemente uma 

função expressiva, uma vez que se tratam de recursos estilísticos explorados como 

imposição de expressividade. Ao contrário do empréstimo denotativo, que tem função 

referencial e introduz um objeto ou conceito novo em uma cultura, de acordo com a 

cultura exportadora, o uso dos empréstimos conotativos nos anúncios analisados 

contribui para dar um toque de glamour ao imóvel, de modo a fazer com que o 

destinatário do anúncio tenha uma opinião favorável a respeito do produto. 

Como vimos acima, a influência da língua inglesa se faz sentir nitidamente na 

escolha dos nomes dos imóveis, apesar do inglês ser utilizado, em alguns nomes de 

imóveis, em formações híbridas. Isto é resultado da influência/dominação cultural 

exercida atualmente pelos Estados Unidos. Os falantes do português do Brasil apreciam 

não apenas a língua inglesa, mas também o estilo de vida americano (the american way 
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of life), e vão aos poucos assimilando elementos dessa cultura que admiram, embora 

muitas vezes não o percebam. 

Além disso, a influência da língua e da cultura americana se revela nos termos 

estrangeiros, mencionados na descrição do imóvel (edifício e apartamento): playground, 

hall decorado, fitness center, suíte master com water closet. Muitas destas palavras 

constituem empréstimos denotativos, pois têm função referencial, introduzindo 

elementos inexistentes em nossa cultura. É interessante observar também que tais 

termos não foram sequer adaptados graficamente ao português. 

Entre os anglicismos que nomeiam os imóveis, alguns constituem empréstimos 

denotativos, pois indicam um tipo específico de moradia, como já vimos: home service 

(Golden Way Home Service) e studio (Rosarinho Prince Studio). Tais imóveis oferecem 

uma alta infra-estrutura ao consumidor, disponibilizando serviços como: salão de 

beleza, home office, sala de reunião, camareira, posto de lavanderia, mensageiro, 

recepcionista, entre outros. 

Quanto aos helenismos, todos estes constituem elementos da cultura grega: 

nomes próprios de cidades (Athena), pessoas (Anquises, Acantis), espécies animais 

(Medusa). Entre os empréstimos do latim, Atrium é um termo da arquitetura – pórtico 

coberto no interior das casas romanas. Já Netuno é o nome de um dos deuses da Grécia 

antiga. É importante lembrar que este último termo é adotado da língua grega através do 

latim Neptunus. Ambos os empréstimos do grego e do latim são palavras que utilizadas 

denotam erudição, dando ao imóvel o toque de classe, categoria. 

 A nossa análise aponta para o fato de que o empréstimo lingüístico constitui um 

recurso fundamental na nomeação dos imóveis anunciados. Como diz Sandmann (op. 

cit., p. 51), as publicidades utilizam os meios considerados mais adequados, os que mais 

eficientemente atingem o alvo, e este parece ser o caso do empréstimo, seja ele um 

anglicismo ou um termo estrangeiro tomado como empréstimo a outra língua. 

Com base nos exemplos de nomes de imóveis mostrados, verificamos que, a 

partir dos nomes que recebem, os edifícios de luxo do Recife anunciados pelo veículo 

jornal são dotados de associações e imagens sempre positivas, qualquer que seja o 

critério no qual se baseia essa nomeação. Por sua vez, tal peculiaridade é justificada 

pelo fim último da publicidade: fazer o receptor se identificar com o produto e 

convencê-lo a comprar. Isto nos leva a uma última conclusão: além do uso da denotação 

– que é indispensável ao ato de nomear –, também a conotação é essencial a esta tarefa 
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da publicidade moderna, uma vez que, no caso dos imóveis anunciados no corpus, é 

necessário torná-los mais atraentes ao leitor destes anúncios. 

 

5.2.3 Metáfora 

 

 Próprias do discurso aberto, as figuras de linguagem (de sintaxe, de palavras e de 

pensamento) são utilizadas para ampliar a expressividade da mensagem e por isso foram 

levadas, tal qual aves migratórias, para o discurso publicitário, predominantemente 

persuasivo (Carrascoza, 1999, p. 36). Para Roberto Duailibi, diretor de agência de 

propaganda, a metáfora e a metonímia são, atualmente, os recursos lingüísticos de maior 

efeito publicitário9. 

Ernani Terra, em seu Curso Prático de Gramática (1991, p. 322), afirma que a 

metáfora é uma figura de palavras que consiste numa alteração de significado por traços 

de similaridade entre dois conceitos. Normalmente, uma palavra que designa uma coisa 

passa a designar outra, por haver entre elas traços de semelhança. A metáfora é, pois, 

uma comparação implícita, isto é, sem o conectivo comparativo, como podemos 

perceber nesta mensagem publicitária de imóveis do corpus, na qual temos uma riqueza 

do uso figurado da linguagem: “Verde é liberdade, saúde e harmonia. É ou não é uma 

mudança completa? Mude-se agora e desfrute de todo o verde da Jaqueira.” (anúncio 

24, do Edifício Maria do Carmo Alves). 

Conforme Terra, a metonímia se diferencia da metáfora na medida em que 

aquela consiste numa transposição de significado que não mais é feita com base em 

traços de semelhança, e sim por existir um relacionamento entre eles. Na mensagem do 

Edifício Maria do Carmo Alves, por exemplo, há uma dependência semântica do todo 

pela parte (árvore, verde): “Mude-se agora e desfrute de todo o verde da Jaqueira”. 

Também verificamos um caso de metonímia no seguinte exemplo: “A felicidade é 

colorida. Mas o verde do Parque da Jaqueira predomina.” (anúncio 3, do Edifício Saint 

Antoine). Ao distinguir a metonímia da metáfora, Citelli (1993, p. 21) explica que, ao 

contrário da metáfora, a metonímia nasce de uma relação objetiva entre o plano de base 

(significação própria da palavra, ou expressão) e o plano simbólico do termo 

(representativo, figurativo). É o que observamos nos usos da metonímia nos exemplos 

acima apresentados. 

                                                 
9 Trecho de entrevista concedida a Carvalho e publicada no seu livro “Publicidade: a linguagem da 
sedução” (1996, p. 34). 
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Por sua vez, Monteiro (1991, p. 52) salienta que as associações metafóricas 

muitas vezes são extremamente subjetivas e requerem, para uma boa decodificação, o 

envolvimento emocional do receptor. Observe estes exemplos do corpus: 

 
“A felicidade é colorida. Mas o verde do Parque da Jaqueira predomina.” (Edifício Saint Antoine) 
“Este você tem que ver de perto. O melhor acabamento de Boa Viagem. Perto do Shopping. Perto da 

praia. E ainda cabe no seu orçamento.” (Edifício Guimarães Rosa) 

“Verde é liberdade, saúde e harmonia. É ou não é uma mudança completa? Mude-se agora e desfrute de 

todo o verde da Jaqueira.” (Edifício Maria do Carmo Alves). 
 

 Na mensagem publicitária do Edifício Saint Antoine, encontramos uma 

metáfora, pois o termo colorida associa a felicidade a uma imagem bonita e alegre, que 

metaforicamente representa este estado de espírito. Trata-se de uma relação subjetiva. É 

interessante destacar que nesta mensagem a metáfora transforma o substantivo abstrato 

felicidade (pois a palavra refere-se a um conceito) em substantivo concreto, 

concretizando a idéia nomeada pelo termo. Conforme Monteiro, tal processo de 

concretização de substantivos abstratos objetiva enfatizar uma representação imagística. 

O uso metafórico de substantivos abstratos é, aliás, bastante comum nos anúncios de 

imóveis. 

Na frase “A felicidade é colorida.” a metonímia também está presente, uma vez 

que a compra do imóvel é a causa da felicidade do consumidor. Há uma dependência 

semântica por causalidade (a causa pelo efeito). Como se observa, o uso metonímico 

constitui uma associação objetiva: compra do imóvel (causa), felicidade (efeito). 

Na mensagem do Edifício Maria do Carmo Alves, temos uma metáfora na 

oração destacada, pois faz-se uma associação subjetiva do verde do local com liberdade, 

saúde e harmonia. Outra mensagem publicitária metafórica é a do Edifício Guimarães 

Rosa (ver anúncio 8). A expressão caber no orçamento, muito freqüente nos anúncios 

de imóveis, indica que a proposta de comercialização do imóvel atende às condições 

financeiras do consumidor. Além disso, a expressão é claramente hiperbólica, pois o 

anúncio afirma que o produto “cabe” no orçamento do consumidor. 

 Apesar de serem pouco utilizadas nos anúncios de imóveis selecionados, a 

ocorrência da metáfora e da metonímia no corpus rende usos bastante sugestivos e 

eficazes da linguagem figurada, criando efeitos novos capazes de despertar o interesse 

do receptor pela mensagem publicitária. No corpus, a representação imagística 
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proporcionada pela metáfora e pela metonímia é expressiva e objetiva envolver e 

seduzir o leitor do anúncio. Também encontramos o uso da metáfora para valorizar a 

oferta, o que é extremamente comum nas publicidades que anunciam imóveis. Com a 

expressão caber no orçamento, bastante conhecida do público-alvo, o anúncio chama a 

atenção para as vantagens nas condições de pagamento, utilizando as palavras de modo 

diferente do uso comum, literal. 

 

 

5.2.4 Eufemismo 

 

Sabemos que o texto publicitário se utiliza de um discurso predominantemente 

persuasivo e tem por objetivo aconselhar o público a julgar favoravelmente um 

produto/serviço ou uma marca, o que pode resultar numa ação ulterior de compra. Neste 

sentido, uma das preocupações do discurso publicitário é levar o receptor a ter uma 

percepção positiva do produto, de modo a fazê-lo aderir à mensagem publicitária. Com 

o objetivo de suavizar termos considerados desagradáveis ou pejorativos, os textos 

publicitários recorrem com freqüência a substituições eufemísticas, utilizando palavras 

ou expressões que disfarcem ou evitem tais realidades. Isto porque a mensagem 

publicitária é como a Ilha da Fantasia, o reino da felicidade e da perfeição. 

Devido à finalidade pragmática da publicidade, que é persuadir o receptor a 

comprar – e para isso utiliza recursos da linguagem cotidiana para mudar (conservar) a 

opinião do público-alvo –, o texto publicitário explora os eufemismos tanto para atenuar 

os aspectos negativos do produto que se anuncia, como para minimizar os positivos do 

concorrente. 

 

• O eufemismo nos anúncios de imóveis 

 

Nos anúncios de imóveis do corpus, observamos o uso dos eufemismos na 

própria substituição da ordem de comprar por imperativos mais disfarçados. Dessa 

forma, o verbo que nomeia a ação de comprar nos anúncios é substituído por uma 

alusão, como podemos verificar nos exemplos abaixo: 

 
“Realize seu sonho hoje. E deixe para pagar depois. Edifícios Pedra Nobre, Laje de Pedra e Pedra de 

Toque.” 
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“Venha correndo, mas pode vir nadando. Palácio de Queluz.” 

“Seja vizinho do mar e tenha a tranqüilidade como hóspede. Edifício Parc Des Fontaines”. 

 

 Aliás, os eufemismos são muito comuns nos anúncios de imóveis. Encontramos, 

nestes anúncios, frases eufêmicas que procuram persuadir o receptor a adquirir o 

imóvel, atenuando os aspectos negativos relacionados ao ato de compra do produto. Os 

anunciantes fazem propostas de pagamento que consideram vantajosas (pagamento 

facilitado), tendo por objetivo minimizar o custo, para que este aparente ser menor ao 

consumidor. Também afirmam estar abertos às propostas dos consumidores, 

prometendo fazer o possível para fechar o negócio de forma satisfatória para o cliente: 

 
“Plano 100 igual Imobiliária Recife. Compre o seu apartamento em 100 meses. Seu bolso não vai nem 

notar.” 

“Este você tem que ver de perto. O melhor acabamento de Boa Viagem. Perto do Shopping. Perto da 

praia. E ainda cabe no seu orçamento. Ed. Guimarães Rosa.” 

“More com estilo. More num Golden. Golden Way. Perto do shopping, escolas e da praia de Boa Viagem, 

o Golden Way é o caminho mais fácil para morar bem. Converse com a gente e faça sua proposta. Na 

Dallas, com certeza você faz negócio”. 

 

 Na primeira mensagem (ver anúncio 16), é interessante destacar que, apesar de a 

ordem de compra ser clara (verbo comprar no imperativo), a última frase do título do 

anúncio procura minimizar a questão do custo do produto. No terceiro exemplo, a 

intenção de fazer o melhor negócio para o consumidor é explicitada no anúncio (ver 

anúncio 9). 

 Observamos ainda que o recurso do eufemismo se manifesta não só na 

mensagem verbal, mas também nos códigos visuais dos anúncios de imóveis. Uma 

prova disso é o fato de que informações como o preço total do produto muitas vezes são 

inseridas em locais de menor destaque no anúncio. Como conseqüência disso, 

evidencia-se que a maioria dos anúncios de imóveis procura enfatizar as qualidades do 

produto e as facilidades quanto ao pagamento em detrimento do valor total do imóvel. 

Vejamos como tais aspectos são ressaltados nestes anúncios: 

 
“Seu padrão de vida vai esbanjar qualidade. Edifício Consuelo Martins.” 

“Seu futuro está em Casa Forte. 4 quartos, perto de tudo. 70 meses pra pagar. Edf. Maria Flávia.” 

“Edf. Maria Carmem. A localização, a vista e o prédio são privilegiados. Quem compra não é diferente.” 
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“Verde é liberdade, saúde e harmonia. É ou não é uma mudança completa? Mude-se agora e desfrute de 

todo o verde da Jaqueira.” 

“Você fica 100% satisfeito e paga 0% de juros. Edifício Luar do Rosarinho”. 

 

 Nos anúncios de imóveis, os eufemismos também são explorados na tentativa de 

se criar um ambiente otimista em torno do produto, evitando-se as realidades 

desagradáveis, como a sujeira, a violência e outros problemas do lugar onde se situa o 

imóvel anunciado: 

 
“Você merece a rua mais exclusiva do Parnamirim. 3 quartos, 1 suíte e muito verde para sua 

família. Conforto e lazer exclusivamente seus. Exclusividade é ter esta localização. Da infra-

estrutura do bairro de Parnamirim todo mundo sabe. Agora talvez você ainda não conheça a 

Astronauta Neil Armstrong. Além da tranqüilidade de uma rua sem saída, ela é também famosa 

pela sua arborização. Não é perfeito?” 

 

Observe outros exemplos encontrados no corpus: 

 
“A felicidade é colorida. Mas o verde do Parque da Jaqueira predomina. Edf. Saint Antoine.” 

“Aqui, tudo é preservado. Inclusive sua qualidade de vida. Edifício Praça de Casa Forte.” 

“Liberdade, comodidade, praticidade. Aqui, tudo rima com felicidade. Edifício Setúbal Prince.” 

“Seja vizinho do mar e tenha a tranqüilidade como hóspede. Edifício Parc Des Fontaines”. 

 

5.2.5 Séries sinonímicas 

 

 A questão da sinonímia é de grande relevância para a elaboração do texto 

publicitário. Carvalho (1996, p. 47) afirma que, para que a publicidade mantenha a 

argumentação básica da mensagem, não é necessário apenas que os vocábulos 

empregados correspondam às idéias a serem manifestadas. As palavras devem ter 

expressividade sonora e semântica. 

 Nesse sentido, diz a autora que uma das tarefas mais difíceis é estabelecer a 

sinonímia, buscando gradação e, ao mesmo tempo, observando a adequação da 

linguagem ao público-alvo. Para a autora, tal dificuldade se deve principalmente ao fato 

de que não há sinônimos verdadeiros na língua, somente parassinônimos ou séries 

sinonímicas. 

No corpus, encontramos apenas dois casos de utilização de séries sinonímicas. 

Exemplo: “Moderno, prático, versátil. Feito pra você. Morada dos Ipês.” (ver anúncio 

 110



19). Na mensagem, os adjetivos vêm justapostos, sem qualquer conectivo. Nesta série 

sinonímica, são enumeradas as qualidades do produto, obedecendo a uma ordem 

gradativa. Assim, a utilização dos adjetivos, um após o outro, resulta numa valorização 

crescente do imóvel. Observe outro exemplo: “Verde é liberdade, saúde e harmonia. É 

ou não é uma mudança completa? Mude-se agora e desfrute de todo o verde da Jaqueira. 

Edifício Maria do Carmo Alves”. Neste exemplo (anúncio 24), os substantivos vêm um 

após o outro. Além disso, utiliza-se a conjunção aditiva e entre o segundo e o último 

substantivo. 

 Interessante no que se refere à seleção vocabular é a mensagem do Edifício Parc 

Des Fontaines (ver anúncio 23): “Seja vizinho do mar e tenha a tranqüilidade como 

hóspede”. Neste caso, explora-se palavras do mesmo campo semântico, com destaque 

para a prosopopéia no emprego do termo hóspede. 

 A partir dos exemplos mostrados acima, percebemos que a sinonímia é um 

recurso que requer muita cautela do publicitário, pois para que sua utilização obtenha o 

resultado desejado, é necessário um cuidadoso planejamento na seleção dos termos 

sinonímicos, que devem despertar o interesse do receptor pela sua expressividade e 

originalidade. Além disso, insistimos, os vocábulos precisam ser adequados ao público-

alvo do anúncio. No caso das séries sinonímicas em que há gradação, há que se ter um 

cuidado redobrado, pois é preciso respeitar a ordem da série gradativa. 

 

5.2.6 Polissemia e homonímia: ambigüidade 

 

 A ambigüidade, qualidade que um enunciado possui de ser suscetível a duas ou 

mais interpretações semânticas, é um recurso muito rico e que tem sido extremamente 

explorado no discurso publicitário. O seu uso se revela bastante eficaz nas mensagens 

publicitárias, uma vez que desperta o interesse do receptor, pois este precisa ler a 

mensagem até o seu final para esclarecer o sentido de um termo ou expressão que o 

discurso torna ambíguo. 

É necessário, entretanto, observar que a ambigüidade difere da imprecisão: 

quando algo é ambíguo, há dois ou mais modos possíveis de interpretação; quando é 

impreciso ou vago, o receptor não pensa em nenhuma interpretação definitiva, podendo 

ficar inseguro e confuso a respeito do significado (Carvalho, 1996, p. 58-9). A autora 

lembra que a ambigüidade, na maioria dos casos, é resultado de um cuidadoso 

planejamento, não sendo, pois, acidental. Freqüentemente, as publicidades jogam com a 
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ambigüidade. A partir de um jogo programado do sentido, o receptor é estimulado a ler 

a mensagem e sente-se instigado a decifrá-la. Trata-se, portanto, de um grande aliado do 

texto publicitário. 

 Segundo Dubois (1973, p. 45), há dois tipos de ambigüidade: a sintática e a 

lexical. A ambigüidade sintática é aquela em que a mesma estrutura de superfície resulta 

de duas ou mais estruturas profundas diferentes; na lexical, um morfema pode ter vários 

sentidos, constituindo a ambigüidade decorrente da polissemia ou da homonímia. Na 

publicidade, o tipo de ambigüidade mais freqüente é aquele que joga com os duplos 

sentidos de homônimos. A multiplicidade de sentidos (ou polissemia) contribui para a 

ambigüidade, permitindo várias leituras de um texto. Vejamos, por exemplo, o uso da 

polissemia neste anúncio do corpus: 

 
“Venha correndo, mas pode vir nadando. Palácio de Queluz”. 

 

 Temos, nesta mensagem, o uso criativo do verbo correr, que apela tanto para o 

sentido primeiro “deslocar-se ou mover-se rapidamente”, como também para uma 

segunda leitura da mensagem: “Venha depressa adquirir o seu imóvel”. Por sua vez, a 

primeira interpretação é sugerida pela localização do edifício, construído próximo ao 

mar, como podemos ver na foto mostrada no anúncio (anúncio 10). Por isso, o texto 

diz: “Venha correndo, mas pode vir nadando”. Em seu sentido literal, correr é uma 

atividade física, assim como nadar. O verbo nadar tem, portanto, tudo a ver com o 

lugar onde se situa o imóvel. Entretanto, a interpretação dominante na mensagem é a 

última que apresentamos. 

 Segundo Carvalho, a homonímia distingue-se da polissemia na medida em que 

na primeira há uma mesma grafia ou pronúncia para vários sentidos. Exemplo: alvo 

(qualquer ponto que se procura acertar com tiro, substantivo) e alvo (branco, adjetivo). 

Já na polissemia, temos vários significados para uma palavra. Exemplo: cabeça (parte 

superior do corpo), cabeça (talento) e cabeça (chefe de um grupo). 

Na verdade, a oposição entre polissemia e homonímia constitui, do ponto de 

vista das várias teorias lingüísticas, uma questão polêmica. No entanto, não cabe aqui 

nos prolongarmos nessa questão. 

No que diz respeito à ambigüidade nos textos publicitários, é a inserção da 

palavra no contexto, aliada à associação com a imagem que desfaz a ambigüidade 

(Carvalho, op. cit., p. 61). O caso deste anúncio de imóveis (anúncio 16) é exemplar: 

 112



 
“Plano 100 igual Imobiliária Recife. Compre o seu apartamento em 100 meses. Seu bolso não vai nem 

notar”. 

 

Podemos perceber que a ambigüidade é proposital, pois a mensagem recorre à 

identidade de som existente entre os termos sem e cem para levar o receptor do anúncio 

a considerar dois modos de interpretação da frase: Plano sem igual (expressão com 

significado meliorativo, valorizando a oferta) e Plano cem igual, em que cem refere-se 

ao número de parcelas previstas pelo plano de pagamento. Finalmente, o uso da palavra 

no contexto e o uso do número 100 faz o leitor do anúncio perceber que o termo 

utilizado é cem. O jogo com as palavras sem/cem constitui um exemplo muito comum 

de homonímia em publicidade. 

Em “O seu estilo é próprio. O seu apartamento também.”, anúncio do Edifício 

Professor Rinaldo Azevedo (ver anúncio 17), há, apesar da repetição do termo – mesmo 

que elíptico –, uma confusão inicial quanto ao sentido deste termo. O sentido de próprio 

é distinto em cada frase. Na primeira, a palavra tem significado meliorativo e significa 

característico, peculiar, autêntico. Assim, a palavra é usada para lisonjear o 

consumidor, dizer que ele tem um estilo original, único. Isto é feito com o objetivo de 

conquistar a sua adesão e convencê-lo a comprar o imóvel. Na última, o sentido da 

expressão “apartamento próprio” é imóvel de propriedade exclusiva, particular. 

Neste exemplo, a ambigüidade parece ser decorrente de polissemia. A 

ambigüidade se desfaz através da inserção da palavra próprio no contexto, além do 

conhecimento que o receptor tem a respeito do significado da expressão 

casa/apartamento próprio. Ao jogar com a ambigüidade, a mensagem deseja, além de 

elogiar o receptor do anúncio, propor-lhe a aquisição do seu apartamento próprio. 

Na mensagem publicitária do Edifício Palácio de Queluz, bastante ambígua, só é 

possível ao leitor do anúncio captar a interpretação dominante da mensagem quando 

este se apercebe do fato de que o texto se trata de um anúncio publicitário, e que, assim, 

o objetivo principal da mensagem é convidar o provável consumidor a ir depressa 

aproveitar a oportunidade e comprar o seu imóvel. Como podemos observar, esta 

interpretação sugere a urgência do anunciante em vender as unidades do edifício. No 

entanto, a mensagem a princípio confunde o receptor, pois parece sugerir o sentido de 

correr como exercício físico (assim como nadar), como podemos perceber na 

mensagem: “Venha correndo, mas pode vir nadando”. 
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Outro caso de polissemia é: “Aqui, tudo é preservado. Inclusive sua qualidade de 

vida”. Neste caso (ver anúncio 5), temos um deslizamento de sentido, provocado pela 

ocorrência de preservado em contextos distintos. Na primeira frase, o uso do termo 

revela uma preocupação com questões ecológicas, ressaltando que a área onde se situa o 

imóvel é preservada. O termo tudo abrange ainda a preservação de casarões antigos 

localizados na Praça da Casa Forte, onde foi construído o Edifício Praça da Casa Forte. 

O que o anúncio quer ressaltar é que a preservação da ampla área verde do local garante 

qualidade de vida aos futuros possuidores do imóvel. 

Já na mensagem do Edifício Amália Rodrigues (ver anúncio 13), temos uma 

ambigüidade instaurada a partir de um caso de homonímia, que se resolve na própria 

seqüência do texto: 

 
“Em cada canto a beleza se revela. Como no fado, o Edifício Amália Rodrigues contempla em cada canto 

a beleza e a qualidade dos empreendimentos da Vale do Ave, uma bela estrutura de apoio situada à Rua 

Setúbal a 100 metros do Hotel Atlante Plaza, com localização privilegiada de esquina”. 

 

A frase inicial da mensagem contribui para a ambigüidade, com o uso da palavra 

canto. Ao associar este termo às palavras beleza e fado, a mensagem publicitária 

valoriza o imóvel, que tem o nome de uma cantora e, com isso, apela para o lirismo. A 

princípio, o receptor pensa que o termo canto está relacionado ao campo semântico da 

música. Mas o simples fato de se tratar de um anúncio de imóvel, além da seqüência do 

texto, fazem com que o receptor do anúncio chegue à interpretação definitiva do termo, 

àquela que interessa ao produto e que é dominante na mensagem: ângulo reentrante e 

saliente formado pelo encontro de duas superfícies, ou seja, canto de uma casa ou de um 

apartamento. 

Outro exemplo interessante é o texto do Edifício Maria Flávia: “Seu futuro está 

em Casa Forte. 4 quartos, perto de tudo. 70 meses pra pagar”. Neste anúncio (ver 

anúncio 22), o termo futuro – que pode ter sentidos diversos dependendo do contexto – 

é utilizado com o significado de destino, fado. A inserção do termo no contexto, aliada à 

associação com a imagem de uma bola de cristal desfaz a ambigüidade, levando o leitor 

a essa interpretação, desejada pelo emissor. Assim, a mensagem publicitária do Edifício 

Maria Flávia busca conquistar a adesão do receptor do anúncio ao fazer crer que o 

destino do receptor é morar em Casa Forte. 

 114



Como podemos perceber, o recurso dos sentidos múltiplos é bastante explorado 

no corpus, resultando a ambigüidade de um jogo programado do sentido, o que torna a 

mensagem extremamente criativa. De fato, quando uma mensagem publicitária se vale 

da ambigüidade, sua interpretação pelo receptor funciona de modo privilegiado. 

Contudo, Carvalho alerta que nem sempre o duplo sentido é positivo para a publicidade, 

pois deve-se atentar para o seguinte: se há duas interpretações de um texto, sempre uma 

é a dominante; quando a dominante não é a que interessa ao produto, a polissemia perde 

sua função e se converte num erro tático de publicidade. 

Assim, a utilização deste recurso nos textos publicitários requer alguns cuidados, 

pois, em determinados casos, o estabelecimento do sentido ambíguo no texto pode não 

surtir o efeito desejado, ou seja, o que se pretende transmitir não é efetivamente 

transmitido ao receptor. Segundo Carvalho (op. cit., p. 69), isso pode ocorrer, por 

exemplo: 

• quando a imagem é mais forte que o texto; 

• quando uma das isotopias dissimula e encobre a outra; 

• quando o registro de fala usado é muito cotidiano, não tendo o poder evocador; 

• quando a evocação é complexa, sobrecarregando a memória; ou 

• quando os dois sentidos, embora convivam na mesma palavra, são muito 

distantes. 

 

 Freqüentemente, a polissemia e a homonímia na publicidade vêm acompanhadas 

da repetição, a partir da qual são introduzidos novos significados para um mesmo termo, 

como veremos no item que se segue. 

 

5.2.7 Repetição 

 

Na seleção vocabular dos textos publicitários, observa-se também o recurso da 

repetição. A utilização deste recurso visa vencer a resistência do receptor, tornando 

eficaz o argumento apresentado na mensagem publicitária (Citelli, 1993; Carrascoza, 

1999). Repetir, portanto, significa a possibilidade de aceitação pela constância 

reiterativa. Segundo Carrascoza, é possível encontrar a repetição não apenas na 

construção frasal, sobretudo nos slogans que são insistentemente repetidos (quer na 
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forma verbal quer na escrita) junto à marca do produto, mas também nas diversas 

inserções da peça publicitária nos veículos conforme seu plano de mídia. 

Não por acaso, o termo ‘propaganda’, como afirma Brown (1971), originou-se 

do verbo propagare, “técnica do jardineiro de cravar no solo os rebentos novos das 

plantas a fim de reproduzir novas plantas que depois passarão a ter vida própria” – uma 

ação nitidamente repetitiva. Este termo foi empregado pela primeira vez pela Igreja 

Católica Romana em 1633, pelo Papa Urbano VIII, que instituiu a Congregatio de 

Propaganda Fide (Congregação da Propaganda). Nesta ocasião, a palavra ‘propaganda’ 

já pressupunha uma difusão artificial e cultivada, não espontânea como a da natureza. 

A repetição de palavras é imprescindível em publicidade, na medida em que 

constitui, muitas vezes, um recurso de fixação da mensagem, sobretudo em relação à 

marca do produto. A repetição de um slogan criativo numa publicidade pode resultar em 

ótima receptividade do seu público-alvo e, conseqüentemente, num estrondoso sucesso 

de vendas, como é o caso de slogans famosos como “Compre Batom”. 

Em alguns casos, as mensagens publicitárias repetem a(s) palavra(s)-chave do 

texto, como é o caso da mensagem do Edifício Saint Dominique (ver anúncio 11), na 

qual observamos o uso da repetição nas palavras exclusiva, exclusivamente e 

exclusividade: 

 
“Você merece a rua mais exclusiva da região do Parnamirim. Edf. Saint Dominique. R. Astronauta Neil 

Armstrong, 13. 3 quartos, 1 suíte e muito verde para sua família. Conforto e lazer exclusivamente seus. 

98,40m2, 3 quartos, 1 suíte master, closet, sala para 3 ambientes, varanda, dependência completa, 2 vagas, 

piscina, salão de festas. Exclusividade é ter esta localização”. 

 

Neste exemplo, a repetição objetiva chamar a atenção do receptor para a 

exclusividade do produto, característica que se deseja ressaltar na mensagem para 

valorizar o imóvel. Os termos repetidos pertencem a classes de palavras diferentes: 

exclusiva (adjetivo), exclusivamente (advérbio) e exclusividade (substantivo). 

Observamos que a repetição visa enaltecer o imóvel através da valorização da sua 

localização. Com relação ao bairro do Parnamirim, a mensagem publicitária menciona a 

sua boa infra-estrutura. No que diz respeito à Rua Astronauta Neil Armstrong, destaca-

se a sua tranqüilidade – por ser uma rua sem saída –, além da sua arborização. 

Como recurso reiterativo, que corresponde a todo e qualquer empenho por fazer 

reaparecer no texto alguma palavra ou seqüência de palavras que já ocorreram 
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anteriormente, a repetição é requisito da própria continuidade exigida pela coerência 

(Antunes, 2005, p. 71). Esta autora, que trata do recurso da repetição dentro da 

perspectiva da Lingüística Textual, aponta a repetição como uma regularidade textual. 

Como ressalta Antunes, uma das diferenças entre um texto e um amontoado de frases 

soltas está exatamente no fato de o texto apresentar esse caráter reiterativo ou essas 

voltas a segmentos que já apareceram. 

Na mensagem publicitária do Edifício Rosarinho Prince Studio (ver anúncio 6), 

podemos observar que os termos que vêm no título do anúncio (liberdade, comodidade, 

praticidade) constituem as palavras-chave do texto. Estas palavras aparecem novamente 

como tópicos logo abaixo do título e enumeram as qualidades do produto. Abaixo de 

cada tópico, são informados detalhes do apartamento que comprovem tais qualidades, 

proporcionadas pela compra do imóvel: 

 
“Liberdade, comodidade, praticidade. Aqui, tudo rima com felicidade. Rosarinho Prince Studio. 

Liberdade de escolha: 5 opções de planta, 2 quartos (1 suíte), Opção de cozinha americana, Área de 

serviço. 

Comodidade nos detalhes: Piscina com raia, ducha e deck, Fitness center, Espaço multimídia, Espaço 

Gourmet, Home Theater. Todos devidamente equipados. 

Praticidade no dia-a-dia: Estrutura de home service, Camareira, Posto de lavanderia, Mensageiro, 

Recepcionista, TV por assinatura”. 

 

 Nesta mensagem, é interessante notar que o título constitui uma alusão ao lema 

da Revolução Francesa: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”. Merece destaque ainda o 

recurso da rima, cuja utilização é, inclusive, explicitada no título do anúncio. Ao 

explorar a rima, a mensagem valoriza as qualidades enumeradas (liberdade, 

comodidade, praticidade), qualidades essas que deixam o consumidor feliz com a 

compra do imóvel. A rima dessas palavras com o termo felicidade é, portanto, 

estratégica. 

Neste exemplo, percebemos que a repetição de termos na mensagem permite a 

inserção de informações que precisam ser comunicadas ao público e que reforçam as 

qualidades ressaltadas previamente no texto, com o objetivo de persuadir 

definitivamente o consumidor. 

Também na mensagem do Edifício Guimarães Rosa (ver anúncio 8) há a 

enumeração das vantagens proporcionadas ao consumidor na compra do imóvel 

anunciado, só que neste caso valoriza-se o edifício quanto à sua localização: “Este você 
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tem que ver de perto. O melhor acabamento de Boa Viagem. Perto do Shopping. Perto 

da praia. E ainda cabe no seu orçamento”. Neste caso, a reiteração da expressão perto 

de sugere insistência, progressão, pois tal repetição permite o acréscimo de novas 

informações sobre o produto. Além disso, a expressão é repetida com o objetivo de 

imprimir um certo ritmo ao texto por meio do paralelismo – repetição de estruturas 

sintáticas –, o que contribui para a persuasão do texto. Além de tornar a mensagem 

publicitária ritmada, este uso da repetição visa facilitar a memorização da mensagem. 

Já no anúncio do Edifício Setúbal Prince (ver anúncio 18), deseja-se enfatizar a 

questão do aproveitamento de espaços, o que atesta a seriedade do empreendimento, 

objetivando enaltecer o produto. O anúncio destaca a preocupação da construtora com o 

aproveitamento de espaços do imóvel, o que permite aos futuros moradores uma vida 

prática, com um melhor aproveitamento do local onde moram: 

 
“Aproveitamos todos os espaços para você aproveitar melhor a vida o seu apartamento. Um 

empreendimento sob medida para a sua família. Com um projeto inteligente de distribuição e 

aproveitamento de espaços como este, vai ser difícil querer sair de casa. Edifício Setúbal Prince”. 

 

 Ao utilizar novamente o verbo aproveitar, o emissor valoriza o futuro possuidor 

do imóvel, garantindo que a aquisição do produto vai beneficiá-lo, trazendo-lhe 

comodidade no seu dia-a-dia: “Aproveitamos todos os espaços para você aproveitar 

melhor a vida o seu apartamento”. O texto destaca o projeto inteligente de distribuição 

e aproveitamento de espaços, reiterando a expressão que vem no início do texto. Assim, 

o anúncio quer fazer crer ao receptor que a aquisição de um imóvel com este diferencial 

o deixará bastante satisfeito. Nesta mensagem publicitária, a repetição do termo 

aproveitar sugere insistência, progressão, contribuindo para a continuidade do texto. 

Além disso, percebemos que a palavra reiterada é utilizada para chamar a atenção do 

receptor do anúncio para os benefícios decorrentes da compra do imóvel. 

Mas os usos mais interessantes do recurso da repetição são aqueles nos quais a 

nova aparição do termo resulta na introdução de novos sentidos. Como diz Carvalho 

(1996, p. 64), a repetição é um recurso que acompanha a polissemia e a homonímia. 

Segundo a autora, a repetição muitas vezes leva ao esclarecimento do significado do 

termo repetido, seja a ambigüidade decorrente de um caso de homonímia ou de 

polissemia. O significado do termo é, portanto, esclarecido no decorrer do texto através 

do uso reiterado do termo. Este procedimento é muito freqüente em publicidade e tem 
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se revelado bastante eficaz. Observe, por exemplo, esta mensagem publicitária do 

corpus: 

 
“Em cada canto a beleza se revela. Como no fado, o Edifício Amália Rodrigues contempla em cada canto 

a beleza e a qualidade dos empreendimentos da Vale do Ave, uma bela estrutura de apoio situada à Rua 

Setúbal, a 100 metros do Hotel Atlante Plaza, com localização privilegiada de esquina”. 

 

A partir da leitura do texto, o leitor do anúncio percebe que a palavra canto se 

refere a cada canto dos cômodos do apartamento. O receptor do anúncio só consegue 

captar o significado do termo após ler toda a mensagem, pois a ambigüidade em torno 

do sentido da palavra é desfeita na seqüência do texto (ver anúncio 13). Interessante é 

que o uso da expressão cada canto sugere a excelência do produto de forma superlativa, 

ressaltando a beleza e a qualidade do imóvel em cada mínimo detalhe. 

Em alguns casos no corpus, repete-se uma palavra com o intuito de atingir o 

receptor pela intensificação do sentido. Como podemos perceber, todos os meios são 

considerados válidos para vencer a resistência do consumidor, levando-o a aderir à 

mensagem proposta. Vejamos, agora, a mensagem publicitária do Edifício Saint 

Sebastien: 

 
“Quando a gente diz pra você mudar de vida agora, é agora mesmo. Edf. Saint Sebastien”. 

 

Neste exemplo, a repetição do termo agora serve para reforçar a promessa de 

mudança de vida que é feita no anúncio, contribuindo para dar um tom de firmeza ao 

que é enunciado (ver anúncio 7). Isto, aliás, é fundamental em publicidade, pois o tom 

de certeza é requisito essencial ao texto publicitário, que necessita convencer o 

consumidor a realizar o ato de compra e, por isso, não pode provocar dúvidas quanto ao 

que é afirmado. 

Outro caso de repetição que visa a intensificação do sentido é: “More com estilo. 

More num Golden.” (anúncio do Home Service Golden Way, em Boa Viagem). A 

repetição do termo objetiva levar o receptor a aderir à mensagem publicitária, 

aconselhando-o a adquirir um imóvel que tem estilo (anúncio 9). Além disso, a 

mensagem explora o paralelismo ao repetir o verbo na oração seguinte – “More num 

Golden”. A reiteração desta palavra em orações curtas tem por objetivo tornar o texto 

ritmado, o que também funciona como recurso de persuasão. 
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 A nossa análise dos usos da repetição no corpus torna evidente a importância 

deste recurso na publicidade, inclusive como recurso que contribui para a ampliação da 

expressividade nesses textos. Como defende Antunes (op. cit., p. 80), a repetição 

constitui um fenômeno textual incontestável, inevitável em vários casos, pois pode 

apresentar um caráter enfático, expressivo e multifuncional em muitos textos. Além do 

mais, diz a autora que este não é um recurso exclusivo da fala, muito menos da fala 

informal como muitos costumam dizer. 

Para Antunes, a observação de que a repetição de palavras é indício de pobreza 

vocabular é muito simplista. Assim, a repetição não é aquele ponto negativo, aquela 

mancha evitável acima de tudo, capaz de deixar os textos em condições de baixa 

qualidade. Na estilística e na retórica, por exemplo, a repetição ganhou, desde há muito, 

um lugar de grande destaque. Evidentemente, como qualquer outro recurso, merece o 

cuidado da utilização equilibrada, pois o conteúdo de um texto não pode reduzir-se a um 

mesmo sem fim, que não avança e, circularmente, não sai do lugar. 

A autora considera válido o estudo da repetição nos textos com o objetivo de se 

descobrir as funções textuais da repetição. É importante ressaltar também que, 

dependendo do gênero, a repetição tem propósitos discursivos próprios. É verdade que 

há gêneros de texto em que se repete mais; outros em que se repete menos. Mas não há 

gênero em que não se repete nada. 

Contrariando a nossa hipótese relativa ao uso da repetição no corpus, a análise 

dos anúncios selecionados evidenciou que o recurso da repetição exerce funções 

distintas nos anúncios do corpus. Em alguns casos, o uso da repetição tem por objetivo 

imprimir ritmo ao texto; em outros, é utilizada para atingir o receptor pela intensificação 

do sentido, ou simplesmente como recurso de fixação da mensagem. Além disso, há 

casos em que o recurso da repetição acompanha a polissemia ou a homonímia. Também 

encontramos casos em que a repetição é utilizada para sugerir insistência, progressão. 

 

5.2.8 Intensificação Lingüística 

 

A intensificação lingüística constitui um processo semântico manifestado por 

meio de advérbios, adjetivos e locuções adverbiais, assim como pela gradação de nomes 

e sua repetição (Carvalho, 1996, p. 69). O intensificador denota um ponto alto ou baixo 

na escala da qualidade que está sendo descrita. Apesar de não ser estudado de modo 

sistemático nas gramáticas, é um recurso muito utilizado na língua corrente, escrita ou 
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falada, em especial nos discursos que objetivam influenciar o receptor, como a 

publicidade. 

Observa Carvalho que os estudos de Quirk (1988) acerca da intensificação na 

língua inglesa podem ser transpostos, mutatis mutandis, para o português. Para ele, os 

intensificadores têm em comum o efeito de ampliação ou diminuição em algumas 

unidades da frase e podem ser classificados semanticamente em enfatizadores, 

amplificadores e moderadores. 

Os enfatizadores, representados pelos advérbios de modo (honestamente, 

claramente, definitivamente, seguramente) reforçam o descrito, como se pode observar 

na mensagem publicitária do Edifício Walter Turton (anúncio 20), imóvel localizado no 

Espinheiro: “Definitivamente, sua família merece morar aqui”. Neste exemplo, o 

advérbio de modo definitivamente enfatiza o que é afirmado na oração, sugerindo que o 

imóvel está à altura do consumidor e da sua família. Além disso, a mensagem enaltece o 

consumidor, mostrando preocupação pelo seu bem-estar e o dos seus. 

Por sua vez, os amplificadores podem ser maximizadores ou levantadores 

(boosters). Os amplificadores maximizadores são sempre superlativos, indicando o mais 

alto grau (o melhor, o máximo, completamente). Os levantadores formam uma classe 

aberta que se refere a graus derivados e inclui advérbios e adjetivos, além da 

exclamação e da comparação. A respeito dos enfatizadores e amplificadores, Carvalho 

diz que o seu efeito é a intensificação positiva do significado, sendo estes 

freqüentemente utilizados em publicidade para intensificar os aspectos positivos do 

produto apresentado. Apesar disso, o uso dos enfatizadores não é significativo no 

corpus selecionado. 

Observe um exemplo do emprego de um amplificador levantador na mensagem 

publicitária do Edifício Saint Antoine (ver anúncio 3): “A felicidade é colorida. Mas o 

verde do Parque da Jaqueira predomina”. Interessante nessa mensagem é o uso criativo 

do adjetivo colorida, que provoca uma sugestão visual. Ao apelar para o sentido da 

visão do consumidor, a mensagem busca convencê-lo a realizar o ato de compra. 

Na mensagem do Edifício Acácias Prince (ver anúncio 15) temos o uso de um 

amplificador maximizador: excelente localização. Outro exemplo de amplificação por 

maximização encontramos no texto do anúncio do Edifício Consuelo Martins (anúncio 

2), pois os adjetivos e locuções adjetivas em destaque constituem superlativos: 

“Qualidade total no acabamento, localização de primeira e uma excelente relação custo 

x benefício”. É interessante observar também a hipérbole a partir do uso do verbo 
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esbanjar na mensagem: “Seu padrão de vida vai esbanjar qualidade”. Nesta mensagem, 

o anunciante eleva a qualidade do imóvel ao máximo ao prometer ao consumidor um 

altíssimo padrão de vida. 

Um exemplo particularmente interessante do emprego de amplificador 

maximizador é: “Você fica 100% satisfeito e paga 0% de juros”. Neste exemplo (ver 

anúncio 4), temos o uso de um valor percentual superlativo, que qualifica o adjetivo 

satisfeito, denotando o mais alto grau. 

Observe agora esta mensagem do Golden Way Home Service (Boa Viagem): 

“More com estilo. More num Golden. Golden Way. Perto do shopping, escolas e da 

praia de Boa Viagem, o Golden Way é o caminho mais fácil para morar bem. Converse 

com a gente e faça sua proposta. Na Dallas, com certeza você faz negócio”. Neste caso, 

a expressão o caminho mais fácil funciona como maximizador. Temos, ainda, o uso do 

levantador com estilo (uma locução adverbial que funciona como advérbio de modo). 

Outro exemplo de amplificador levantador encontramos no uso da palavra fácil no 

seguinte trecho: “Excelente localização com vias de acesso fácil”. Já o termo excelente 

constitui um amplificador maximizador. 

Na mensagem a seguir, o emprego do pronome indefinido tudo, que funciona 

como amplificador maximizador, pois é superlativo, valoriza o imóvel em sua 

totalidade: “Aqui, tudo é preservado. Inclusive sua qualidade de vida.” (anúncio 5, do 

Edifício Praça da Casa Forte). 

Como percebemos, os casos de amplificação por maximização são 

extremamente freqüentes no corpus analisado, pelo fato mesmo de se tratarem de 

anúncios publicitários, textos cujo intuito é aconselhar o público a julgar 

favoravelmente um produto/serviço ou uma marca, e que, por isso, buscam enaltecer ao 

máximo o objeto cuja venda promovem – neste caso, imóveis. Vejamos outros 

exemplos: 

 
“Você merece a rua mais exclusiva da região do Parnamirim.” (Edifício Saint Dominique, localizado no 

Parnamirim) 

“Este você tem que ver de perto. O melhor acabamento de Boa Viagem. Perto do Shopping. Perto da 

praia. E ainda cabe no seu orçamento.” (Edifício Guimarães Rosa, em Boa Viagem). 
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No anúncio do Edifício Saint Dominique (ver anúncio 11), encontramos outro 

caso de amplificador maximizador no uso do advérbio de modo exclusivamente no 

seguinte trecho: “Conforto e lazer exclusivamente seus”. 

Ainda neste anúncio temos o uso de um amplificador levantador: “Da infra-

estrutura do bairro de Parnamirim todo mundo sabe. Agora talvez você ainda não 

conheça a Astronauta Neil Armstrong. Além da tranqüilidade de uma rua sem saída, ela 

é também famosa pela sua arborização. Não é perfeito?”. Outro exemplo de 

amplificador levantador é: “3 quartos, 1 suíte e muito verde para sua família”. 

Observamos, a partir dos exemplos apresentados, que também há vários casos de 

emprego dos amplificadores levantadores no corpus selecionado. Na mensagem do 

Edifício Maria Carmem Gouveia (ver anúncio 12) temos mais um exemplo: 

 
“A localização, a vista e o prédio são privilegiados. Quem compra não é diferente”. 

 

 Neste exemplo, vale salientar que o uso do adjetivo privilegiado também visa 

elogiar o futuro possuidor do imóvel. 

Vejamos outro exemplo de mensagem que explora amplificadores levantadores: 

“Um empreendimento sob medida para a sua família. Com um projeto inteligente de 

distribuição e aproveitamento de espaços como este, vai ser difícil querer sair de casa.” 

(anúncio 18, do Edifício Setúbal Prince, em Boa Viagem). Em “Entre comprar um 

apartamento de qualidade e um bem localizado, fique com os dois.”, mensagem 

publicitária do Edifício Acácias Prince, temos o uso das expressões de qualidade e bem 

localizado, que funcionam como levantadores (ver anúncio 15). A mensagem convida o 

receptor do anúncio a optar pela compra deste imóvel, ao ressaltar que o produto é de 

qualidade e também bem localizado. 

Interessante é o uso do amplificador maximizador em uma mensagem que joga 

com a homonímia (ver anúncio 16): “Plano 100 igual Imobiliária Recife. Compre o seu 

apartamento em 100 meses. Seu bolso não vai nem notar”. Esta mensagem publicitária é 

ambígua, uma vez que a expressão destacada indica o número de parcelas do plano de 

pagamento (cem), ao mesmo tempo em que valoriza a oferta ao máximo (Plano sem 

igual). 

Laudatórios e apologéticos, os moderadores são os intensificadores que menos 

interessam à linguagem publicitária. Subdividem-se em: conciliadores (mais ou menos, 

uma espécie de); minimizadores (dificilmente, no mínimo); aproximadores (quase, 
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aproximadamente, praticamente); e diminuidores (parcialmente, moderadamente). 

Segundo Carvalho (op. cit., p. 70), os únicos moderadores eventualmente usados em 

publicidade são os diminuidores, empregados quando se quer atenuar os aspectos 

negativos do produto ou os positivos do concorrente. 

Embora os moderadores raramente apareçam nas publicidades, observamos no 

corpus o uso do advérbio apenas, que funciona como moderador minimizador no 

anúncio dos lançamentos da Construtora Pedra Forte Engenharia (ver anúncio 1): 

“apenas 2 unidades”. O uso dessa expressão, que freqüentemente aparece nos textos 

publicitários, tem o objetivo de criar uma sensação de urgência para a compra, e assim 

levar o receptor a responder positivamente ao apelo do anúncio. É uma expressão 

bastante conhecida do consumidor. 

Na língua portuguesa, a intensificação pode ser obtida não só por meio dos 

advérbios, mas também pela reiteração do nome (sobretudo do adjetivo) ou do verbo 

(para intensificar a ação). É o caso da mensagem publicitária a seguir: “More com 

estilo. More num Golden.”, na qual o verbo é repetido para obter o convencimento do 

receptor quanto à mensagem proposta. Em “Quando a gente diz pra você mudar de vida 

agora, é agora mesmo.”, temos a intensificação pela repetição do advérbio de tempo 

agora (ver anúncio 7). O que se deseja nesta mensagem publicitária do Edifício Saint 

Sebastien é intensificar a promessa feita ao provável consumidor: promete-se uma 

mudança de vida imediata, o que, sugere a mensagem, se tornará realidade a partir da 

ação de compra do imóvel. 

A partir dos exemplos mostrados acima, observamos que o recurso da 

intensificação lingüística é bastante comum no corpus, o que revela a sua relevância 

como recurso utilizado na qualificação e exaltação dos imóveis anunciados. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Acreditamos que o objetivo principal deste trabalho foi atingido, pois foi-nos 

possível, a partir da análise do corpus, observar como se dá nos anúncios selecionados o 

uso dos recursos lingüísticos explorados para qualificar e exaltar o objeto, neste caso os 

imóveis de luxo do Recife. Na análise, procuramos enfatizar a utilização dos recursos da 

repetição e dos sentidos contrários nos anúncios de imóveis do corpus. 

 A realização desse estudo permitiu não só observar os usos da repetição e dos 

sentidos contrários nos anúncios, mas também nos possibilitou identificar, no corpus, os 

recursos mais significativos explorados nestes textos, como a ambigüidade decorrente 

da polissemia e da homonímia, a metáfora e a metonímia, o eufemismo, a sinonímia e a 

intensificação lingüística. A nossa análise evidenciou que os anúncios de imóveis 

veiculados nos jornais apresentam uma grande riqueza quanto ao uso dos recursos 

mencionados. Os anúncios analisados exploram tais recursos de modo original e 

surpreendente, o que torna as mensagens capazes de atrair a atenção do receptor para o 

conteúdo destas mensagens. 

 No que diz respeito aos recursos da repetição e dos sentidos contrários, é 

interessante salientar que estes aparecem em estruturas paralelísticas e frases curtas, 

obviamente para facilitar a memorização da mensagem pelo receptor do anúncio, além 

de contribuir para sua expressividade. Nos anúncios do corpus, percebemos que tais 

recursos são freqüentes e exercem funções variadas no texto, dependendo do contexto e 

do objetivo que cada mensagem publicitária deseja atingir, ou seja, dos aspectos que se 

deseja ressaltar. 

 No que se refere ao estudo da nomeação dos imóveis, outro aspecto contemplado 

em nossa análise, a incidência dos termos estrangeiros é significativa, sendo utilizados 

na maior parte dos nomes dos produtos. Quanto à origem dos empréstimos, a língua 

inglesa é a mais utilizada, o que comprova a nossa hipótese a respeito da alta incidência 

de anglicismos na nomeação dos imóveis. Há, inclusive, alguns casos de hibridismos, 

formados por palavras do português e do inglês. No corpus, predominam os 

empréstimos conotativos, que visam o status do imóvel, com o uso de termos 

impactantes. Também observamos nos nomes dos imóveis a sugestão da natureza, do 

ambiente saudável. Já os empréstimos do latim e do grego são particularmente 

expressivos, fortes, revelando a erudição, o toque de classe, do refinamento. 
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 A investigação do uso dos empréstimos nos anúncios do corpus confirma a 

poderosa influência americana que se faz sentir tanto no uso da língua cotidiana como 

em publicidade. Tal fato comprova, portanto, a afirmação de que língua é poder. 

Sabemos, inclusive, que as publicidades se valem dos empréstimos para melhor 

atingirem o mercado ao qual se destinam. Isto é observado nos anúncios de imóveis 

analisados, pois o uso de termos estrangeiros, sobretudo do inglês, oferece ao receptor 

uma pretensa garantia de superior qualidade do imóvel em relação aos demais. 

 Assim, para persuadirem o seu público a aderir à mensagem proposta, os 

anúncios de imóveis de luxo do Recife se valem dos empréstimos lingüísticos para 

nomearem os imóveis que anunciam, de modo a diferenciá-los dos daqueles da 

concorrência, dando-lhes um quê de modernidade, de requinte, de suntuosidade, como 

observamos no corpus selecionado. Esses anúncios também exploram uma variedade de 

recursos lingüísticos para qualificar e exaltar os imóveis que anunciam. Dessa forma, os 

anúncios analisados procuram não só estabelecer uma personalidade aos imóveis que 

anunciam por meio de atributos, mas também buscam garantir a promoção do seu 

produto por meio da celebração do nome e seus atributos. 

 Esperamos, com este trabalho, ter contribuído para a pesquisa dos recursos 

lingüísticos utilizados em publicidade, que constitui uma manifestação discursiva 

importante em nossa sociedade e, por isso mesmo, de grande interesse aos estudiosos na 

área da Lingüística. Além disso, esperamos que o nosso trabalho também contribua para 

o ensino/aprendizagem de língua materna, no que se refere aos aspectos léxicos e 

semânticos da língua. 

 Por outro lado, estamos conscientes de que este trabalho não esgota o estudo dos 

assuntos aqui analisados. Nossa expectativa é de que surjam, a partir desse estudo, 

outros que procurem analisar os mais diversos aspectos lingüístico-discursivos no 

anúncio de imóvel – gênero discursivo que merece ser estudado com profundidade, pois 

ainda é objeto de poucas pesquisas no meio acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 126



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTUNES, Irandé Costa. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: 

Parábola Editorial. Coleção Na ponta da língua. 2005. 

 

AUSTIN, John L. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 

1962. 

 

BAKHTIN, Mikhail (Volochínov). Marxismo e filosofia da linguagem. 2a ed. 

brasileira. Trad. de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 

1929/1981. 

 

_______. Gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Trad. de M. E. G. G. 

Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1979/1992. 

 

BAUDRILLARD, Jean. Les Système des Objets. Paris: Gallimard, 1968. 

 

BEAUGRANDE, Robert-Alain de & DRESSLER, Wolfgang U. Introduction to text 

linguistics. New York: Longman Inc. 1981. 

 

BEAUGRANDE, Robert-Alain de. New foundations for a science of text and 

discourse: cognition, communication and freedom of access to knowledge and 

society. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1997. 

 

BERGER, J. Ways of Seeing. Harmondsworth: Penguin Books e BBC, 1972. 

 

BIDERMAN, Maria Teresa Camargo. Teoria lingüística: lingüística quantitativa e 

computacional. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979. 

 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Discurso e tradição em anúncios da imprensa 

brasileira: da informação à sedução – imagens do cotidiano. São Paulo: EDUSP, 

2003. 

 

 127



BRONCKART, Jean-Paul; Bernard SCHNEUWLY et alii. Le fonctionnement des 

discours. Lausanne: Delachâux & Niestlé, 1985. 

 

BROWN, J. A. C. Técnicas de persuasão. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 

 

CARRASCOZA, João Anzanello. A evolução do texto publicitário: a associação de 

palavras como elemento de sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 1999. 

 

CARVALHO, Nelly. Empréstimos lingüísticos. São Paulo: Ática, 1989. 

 

_______. Quarto de despejo. 31 de maio de 1991, Jornal do Commercio. 

 

_______. Publicidade: a linguagem da sedução. São Paulo: Ática, 1996. 

 

_______. Sobre Mangues e mangueiras. In: Alcântara, Beatriz e Lourdes Sarmento 

(orgs.). Fauna e flora nos trópicos. Antologia editada pela Secretaria da Cultura e 

Desporto do Estado do Ceará (SECULT), 2002. 

 

_______. O Discurso Publicitário. In: Comunicação Veredas. São Paulo, Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação, Universidade de Marília (UNIMAR), ano 3, n. 3, 

nov./2004. 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Langage et Discours: Eléments de Sémiolinguistique. 

Paris: Hachette, 1983. 

 

_______. Le Discours propagandiste. Le Français dans le Monde, n. 182. Paris: 

Hachette/Larousse. jan./1984. 

 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 1993. 

 

FAIRCLOUGH, Norman. Language and Power. 2ª ed. London/New York: Longman, 

1990. 

 

 128



FARIAS, Yaracylda Oliveira (org.). O Discurso Publicitário: instrumentos de 

análise. Recife: Universitária da UFPE, 1996. 

 

FÁVERO, Leonor Lopes & KOCH, Ingedore Villaça. Lingüística Textual: Uma 

Introdução. São Paulo: Cortez, 1984. 

 

FIORIN, José Luiz. Linguagem e Ideologia. São Paulo: Ática, 1988. 

 

FOWLER, Roger et alii. Language and control. London: Routledge & Kegan Paul 

Ltd., 1979. 

 

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. 2a ed. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 1967. 

 

GRICE, H. P. Logic and conversation. In: Cole, P. e J. L. Morgan (orgs.). Syntax and 

Semantics. vol. 3. New York: Academic Press, 1975. 

 

GRUNIG, Blanche. Les mots de la publicité; l’architeture du slogan. Paris: Presses 

du CNRS, 1990. 

 

HARRIS, R. & SELDON, A. Advertising and the Public. London: André Deutsch, 

1962. 

 

ISENBERG, Horst. Cuestiones fundamentales de tipología textual. In: Bernardez, H. 

(org.). Lingüística del texto. Madrid: Arco/Libros S.A., 1987. 

 

KEMPSON, Ruth. Teoria semântica. Trad. de W. Dutra. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

 

KOCH, Ingedore Vilaça. A inter-ação pela linguagem. 8a ed. São Paulo: Contexto, 

1984. 

 

_______. Argumentação e linguagem. 2a ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 

 129



KRESS, Gunther. Ideological structures in discourse. In: Van Dijk, Teun A. (ed.). 

Handbook of discourse analysis. Orlando: Academic Press, Inc. 1985. 

 

LAGNEAU, Gérard. Prolegômenos de uma análise publicitária. In: Os mitos da 

publicidade. Petrópolis: Vozes, 1974. 

 

LEECH, G. N. English in Advertising: a linguistic study of advertising in Great 

Britain. London: Longman, 1966. 

 

LYONS, John. Language and  linguistics. UK: Cambridge University Press, 1981. 

 

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. Trad. de 

Freda Indursky. Campinas: Pontes/Editora da UNICAMP, 1989. 

 

MARCONDES, Pyr. Uma História da Propaganda Brasileira. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2001. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Lingüística de Texto – o que é e como se faz. Recife, 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística, UFPE. (mimeo). 1983. 

 

MONTEIRO, José Lemos. A Estilística. São Paulo: Ática. Série Fundamentos. 1991. 

 

ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento. São Paulo: Brasiliense, 

1983. 

 

PÊCHEUX, M. Analyse Automatique du Discours. Paris: Dubot, 1969. 

 

PÉNINOU, George. O sim, o nome e o caráter. In: Os mitos da publicidade. 

Petrópolis: Vozes, 1974. 

 

QUESNEL, Louis. A publicidade e sua filosofia. In: Os mitos da publicidade. 

Petrópolis: Vozes, 1974. 

 

 130



QUIRK, Randolph et alii. A comprehensive grammar of the English language. 

London: Longman, 1988. 

 

RAMOS, Ricardo. Propaganda. 4a ed. São Paulo: Global. Coleção Contato Imediato. 

1998. 

 

RIFFATERRE, Michael. Estilística Estrutural. São Paulo: Cultrix, 1973. 

 

SANDMANN, Antônio José. A linguagem da propaganda. 2a ed. São Paulo: 

Contexto. Série Repensando a língua portuguesa. 1997. 

 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. Trad. de Antônio Chelini, José 

Paulo Paes e Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 1969. 

 

SCHFFRIN, Deborah. Approaches to discourse. GB: Blackwell Publishers, 1994. 

 

SEARLE, John L. Speech Acts – an essay in the philosophy of language. London: 

Cambridge University Press, 1969. 

 

SILVEIRA, Maria Inez Matoso. Análise de Gênero Textual: concepção sócio-

retórica. Maceió: EDUFAL, 2005. 

 

TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. São Paulo: Scipione, 1991. 

 

VESTERGAARD, T. & SCHRODER, K. A linguagem da propaganda. Trad. de João 

Alves dos Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Trad. de José Carlos Bruni. 

Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1989. 

 

 

 

 

 131



OBRAS DE CONSULTA 

 

DUBOIS, Jean et alii. Dicionário de Lingüística. Org. de Isidoro Blikstein. São Paulo: 

Cultrix, 1973. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

LOVISOLO, Elena et al. (eds.). Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova 

Cultural Ltda., 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 132



ANEXOS 

 

 

RELAÇÃO DOS ANÚNCIOS: 

 

ANÚNCIO 1: Pedra Nobre, Laje de Pedra e Pedra de Toque 

ANÚNCIO 2: Consuelo Martins 

ANÚNCIO 3: Saint Antoine 

ANÚNCIO 4: Luar do Rosarinho 

ANÚNCIO 5: Praça da Casa Forte 

ANÚNCIO 6: Rosarinho Prince Studio 

ANÚNCIO 7: Saint Sebastien 

ANÚNCIO 8: Guimarães Rosa 

ANÚNCIO 9: Golden Way 

ANÚNCIO 10: Palácio de Queluz 

ANÚNCIO 11: Saint Dominique 

ANÚNCIO 12: Maria Carmem Gouveia 

ANÚNCIO 13: Amália Rodrigues 

ANÚNCIO 14: Quinta do Algarve 

ANÚNCIO 15: Acácias Prince 

ANÚNCIO 16: Acantis, Netuno, Athena, Anquises, Medusa e Raízes III (lançamentos 

Imobiliária Recife) 

ANÚNCIO 17: Professor Rinaldo Azevedo 

ANÚNCIO 18: Setúbal Prince 

ANÚNCIO 19: Morada dos Ipês 

ANÚNCIO 20: Walter Turton 

ANÚNCIO 21: Atrium 

ANÚNCIO 22: Maria Flávia 

ANÚNCIO 23: Parc Des Fontaines 

ANÚNCIO 24: Maria do Carmo Alves 
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