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RESUMO

 Este trabalho investiga de que maneira a seleção lexical atua enquanto instrumento de 

persuasão nos textos publicitários. A pesquisa, numa abordagem qualitativa, tenta interpretar 

a associação existente entre seleção lexical, produto anunciado e destinatário. Para isso, 

investiga-se, a partir do título e da nomeação do produto, de que modo o emissor, fazendo uso 

da seleção lexical, é capaz de engendrar uma figura idealizada do destinatário e 

simultaneamente criar uma representação positiva do produto. O corpus, constituído de dez 

anúncios classificados de venda de imóveis novos, denominados anúncios classificados 

destacados, foram coletados aos domingos no Jornal do Commercio e no Diário de 

Pernambuco, entre 2003 e 2004. Na investigação constatou-se que a seleção lexical está 

diretamente relacionada à classe socioeconômica do destinatário e reflete-lhe os anseios, o 

estilo de vida e os valores ideologicamente consagrados pela classe social a que ele pertence. 

Sendo assim, a escolha do léxico exerce papel decisivo na definição da estratégia persuasiva 

dessas publicidades. Isso nos levou a refletir sobre a necessidade de dotar os usuários da 

língua de instrumentos que possibilitem, a partir do léxico, uma leitura mais crítica desses 

textos.



ABSTRACT

This research investigates how the lexical selection acts as an instrument of 

persuasion in advertising texts. In a qualitative approach, it tries to interpret the 

existing association between lexical selection, product and consumer. In order to do 

so, it investigates, examining the title and the nomination of the product, in which way 

the producer, making use of the lexical selection, is capable of designing an idealized 

figure of the consumer and simultaneously a positive representation of the product. 

The corpus, constituted of ten advertisements of new apartments for sale, has been 

collected on Sundays in the Jornal do Commercio and the Diário de Pernambuco, 

between 2003 and 2004. In the inquiry it was evidenced that the lexical selection is 

directly related to the economic status of the consumer, and reflects the yearnings, the 

lifestyle and the ideological standards of the social class he belongs to. Thus, the 

choice of the lexical items plays a decisive part in the definition of the persuasive 

strategy of these advertising texts. This led us to a reflection on the necessity to endow 

language users with cognitive skills which should allow them, from the understanding 

of the lexical selection, a more critical reading of these texts. 
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INTRODUÇÃO

É possível dizer que o elemento persuasivo está presente em toda forma 

discursiva. Em algumas, mais ou menos perceptível; em outras, mais ou menos 

mascarado. Mas é no discurso publicitário, cuja função principal é conquistar o 

público-alvo, que notadamente a persuasão se faz presente.  

Para atingir esse objetivo, a publicidade se utiliza de inúmeros recursos 

visuais e lingüísticos. São tantos recursos utilizados com o propósito de 

impressionar o consumidor que chegam quase a ser inumeráveis. Partindo disso, e 

considerando seu importante papel na comunicação persuasiva, destacamos os itens 

lexicais como objeto do nosso trabalho. 

Embora os estudos lingüísticos não tenham dado muita atenção ao estudo do 

léxico, “a informação veiculada pela mensagem faz-se sobretudo por meio do 

léxico, das palavras lexicais, que integram os enunciados. Por outro lado sabemos 

que a referência à realidade extralingüística nos discursos humanos faz-se através 

dos signos lingüísticos, ou unidades léxicas que designam os elementos desse 

universo segundo um recorte feito pela língua e pela cultura correlata” 

(BIDERMAN, 1996, p. 73). 

Os itens lexicais, na produção da mensagem publicitária, são escolhidos pelo 

emissor de forma a produzirem sentidos que viabilizem os seus propósitos em 

relação ao receptor, ou seja, informar e persuadir. 

Ao concebermos a linguagem como forma de interação e as palavras como 

signos lingüísticos prenhes de sentidos e ideologias, entenderemos o léxico 
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enquanto componente lingüístico que sinaliza a forma como os usuários vão nomear 

o mundo, sintetizando a interação do homem com o meio social. 

Através do léxico, as línguas evidenciam as transformações socioculturais, 

dispondo-se a criação e empréstimos de termos que atendam a uma sociedade em 

movimento. Ao reconhecermos a relação entre léxico e a realidade extralingüística, 

admitimos os três atributos que lhe são essenciais: a extensão, a irregularidade e a 

função designativo-qualificativa. Tais caracteres, segundo Perini (1995), além de 

evocarem sua inesgotável capacidade de enriquecimento, remetem também à 

complexidade do seu estudo. Pois, além do fato de não haver limites para o número 

de unidades, não há como assegurar a previsibilidade e a significação de seus 

elementos a partir de um padrão. E esses fatos dificultam o trabalho de qualquer 

analista.

Diante disso, direcionamos a nossa pesquisa para o léxico da publicidade – 

os componentes vocabulares que são utilizados pela publicidade para persuadir o 

destinatário. Mais precisamente, os lexemas ou palavras lexicais, “palavras de forte 

conteúdo semântico prévio” (CARVALHO, 2002b, p. 36). 

Verificar como a publicidade empreende a seleção desse léxico e em que 

medida podemos relacioná-lo a força suasória da mensagem, é o nosso objetivo. 

Nossa hipótese é que a seleção dos itens lexicais dá sustentação à pretensa 

persuasão do receptor. É na qualidade da escolha dos elementos lexicais que se 

poderá delinear a intenção argumentativa do emissor, visto que, tal seleção, 

associada aos valores construídos socialmente estabelecerá a base sobre a qual será 

estruturada a interação entre os interlocutores. As escolhas do publicitário não são 

ingênuas, ao contrário, ele se baseia em informações bastante precisas a respeito do 

destinatário que precisa persuadir. 
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O nosso trabalho está dividido em três partes. Na primeira parte, 

apresentamos o percurso teórico que serviu de apoio à análise dos textos 

publicitários. Nela, tecemos considerações sobre linguagem, texto e discurso, 

gênero e tipo textuais e léxico. Fizemos, também uma breve incursão na retórica. 

Na segunda parte, tratamos das características do texto publicitário, 

destacando os recursos lingüísticos.

Ainda nesta parte, apresentamos o gênero, objeto de nosso estudo: anúncio 

classificado de venda de imóveis publicados em jornais.  

Na terceira parte, expomos o nosso percurso metodológico: a seleção do 

corpus, as etapas da pesquisa e a análise do trabalho do léxico nos nomes do 

produto (imóvel) e nos títulos dos anúncios classificados selecionados. 

Para isso, partimos dos três atos fundamentais da mensagem publicitária 

lingüística: nomear, qualificar, exaltar. 

Temos consciência de que no estudo do discurso publicitário muitos outros 

aspectos, além da seleção lexical, podem ser abordados. Como também, o estudo do 

léxico da publicidade pode ser focalizado por outras perspectivas. 

A nossa pretensão foi apenas mostrar uma das possibilidades de observar o 

uso do léxico no discurso publicitário de um gênero específico, o gênero anúncio 

classificado, e assim contribuir para que o léxico não seja visto apenas como “lista”, 

“conjunto de palavras”, mas como uma rede de relações cognitivas, culturais, 

sociais, ideológicas.

Ousamos afirmar que, embora não tivéssemos, a princípio, uma intenção 

didática, os resultados desta pesquisa podem contribuir para o ensino de língua 
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voltado para uma leitura crítica, a qual possibilitará ao leitor refletir sobre o quanto 

de crenças, comportamentos e valores assimilamos a partir da leitura de textos 

publicitários.

Além disso, esses mesmos resultados podem estimular – assim esperamos – a 

inserção e valorização do gênero classificados, tendo como veículo o jornal, no 

estudo do gênero publicitário; a observação/estudo dos recursos estilísticos em 

contexto não literário; e a observação/estudo da linguagem em contexto de uso.
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1 PERCURSO TEÓRICO 

1.1 Concepções de linguagem, texto e discurso 

 A linguagem humana tem sido concebida no curso da História de maneiras 

bastante diversas, que podem ser sintetizadas em três campos principais: 

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 (ferramenta) de comunicação – Nesse caso, 

a língua é considerada como um código através do qual um emissor comunica a um 

receptor determinadas mensagens;

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

é encarada aqui como atividade, forma de ação, ação interindividual

finalisticamente orientada, 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, pois, de um jogo de 

relações cujas regras são determinadas na própria atividade social de interlocução. É 

a partir dessa concepção – linguagem como atividade, forma de ação e lugar de 

interação – “(...) que se criam condições propícias para uma lingüística do discurso, 

isto é, uma lingüística que se ocupa das manifestações lingüísticas produzidas por 

indivíduos concretos em situações concretas, sob determinadas condições de 

produção” (KOCH, 2003, p. 9).
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A terceira concepção (“c”) é a que consideramos a mais adequada aos nossos 

propósitos nesta pesquisa, uma vez que a linguagem é uma atividade humana, e por 

isso deve ser vista como um construto social no qual os papéis de atitude dos 

participantes são determinantes para a eficácia da comunicação. Além disso, a 

linguagem não é uniforme, ela se expressa multiformalmente, de acordo com os 

propósitos e as exigências da situação interacional e dos interlocutores nela 

envolvidos.

 Foi precisamente a partir do momento em que os estudos lingüísticos 

voltaram sua atenção para os aspectos interacionais, isto é, para o uso concreto da 

língua, que se constatou a necessidade da revisão dos critérios anteriormente 

empregados para a análise das manifestações lingüísticas. Pois, de Saussure a 

Chomsky, os estudos lingüísticos procuraram tão-somente descrever a língua em 

abstrato, apartada de qualquer contexto de uso. 

 Muitos lingüistas têm dado especial atenção à função social da linguagem: 

“O homem usa a língua porque vive em comunidades, nas quais tem necessidade de 

comunicar-se com os seus semelhantes, de estabelecer com eles relações dos mais 

variados tipos, de obter reações ou comportamentos, de atuar sobre eles das mais 

diversas maneiras, enfim, de interagir socialmente por meio do seu discurso” 

(KOCH, 2000, p. 17). 

 Partindo disso, e parafraseando o que já foi dito pela autora na explanação 

acima, a linguagem é vista como forma de ação sobre o mundo, dotada de 

intencionalidade, veiculadora de ideologia, caracterizando-se, portanto, pela 

argumentatividade.

 Seria justamente pelo que há de intencional em todo ato argumentativo que 

alguns autores, entre eles Koch, estendem o conceito de argumentação para todo 

enunciado. Para a autora, a argumentatividade é característica de todo texto, e não 
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apenas daqueles em que a tentativa de convencimento faz-se mais explícita. Isso 

porque seria próprio do ser humano atuar constantemente no sentido de levar o 

interlocutor a ratificar uma dada conclusão. Além disso, os enunciados revelariam 

lingüisticamente essa intenção argumentativa através de palavras e expressões 

responsáveis pela orientação do sentido favorável a tal ou qual tese. 

Fundamentada nos trabalhos de Perelman (1996), Koch (2000) ressalta que a 

argumentação objetiva provocar ou incrementar a adesão dos espíritos às teses 

apresentadas ao seu assentimento, caracterizando-se como um ato de persuasão, o 

qual, segundo a autora (op. cit.), está necessariamente ligado ao ato de argumentar, 

pois a interação social, por intermédio da língua, caracteriza-se, essencialmente, 

pela argumentatividade. Conforme a autora, o ser humano, por ser dotado de razão e 

vontade, avalia, critica, julga, ou seja, formula juízos de valor constantemente. 

Entretanto, é por meio do discurso – “ação verbal dotada de intencionalidade”– que 

ele tenta influenciar o outro ou fazer com que o outro compartilhe de suas opiniões. 

Koch conclui assim que argumentar constitui o ato lingüístico fundamental, uma 

vez que “a todo e qualquer discurso sobeja uma ideologia, na acepção mais ampla 

do termo”. 

 Achamos também importante inserir nesta seção algumas considerações 

sobre a relação linguagem-ideologia feita por Bakhtin (1979). Para o autor, “tudo o 

que é ideológico é um signo” (grifo do autor). Qualquer produto de consumo pode 

ser transformado em signo ideológico desde que possua uma forma particular que 

não se justifique apenas pela sua função de produto de consumo, mas possua 

também o valor ideológico. Para exemplificar, o autor cita o pão e o vinho, que se 

tornaram símbolos da comunhão para o Cristianismo. Em publicidade, marcas e 

produtos também se tornaram símbolos ideológicos, como Ferrari, Mont Blanc, 

Chanel etc., que simbolizam riqueza, luxo, poder. 
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 Ressalta Bakhtin, ao expor suas considerações sobre o signo como fenômeno 

ideológico, que “as palavras são fenômenos ideológicos por excelência” (p. 22). A 

palavra, diz o autor, é neutra relativamente a uma função ideológica específica, mas, 

uma vez situada num contexto, perde a sua neutralidade e passa a desempenhar 

qualquer função ideológica, que pode ser estética, moral, política etc. Elas 

contribuem para o modo de pensar a sociedade. A palavra revela-se, no momento de 

sua expressão, como produto da interação viva das forças sociais. Ela é orientada 

para um destinatário que pertence a uma geração, a um gênero e a uma classe 

específicos. Percebe-se no enfoque bahktiniano a importância concedida ao 

destinatário na construção do discurso cujo principal alvo é conseguir a atenção e a 

persuasão do receptor. 

 Monnerat (2003) afirma que a construção do consumidor ideal é a maior 

tarefa da publicidade: “O receptor ideal pertence a uma comunidade de 

consumidores e a publicidade constrói o tipo ideal de consumidor pelos modelos de 

comportamentos consumistas divulgados e baseados no senso comum”; “As pessoas 

são atraídas pela publicidade que lhes interessa, de acordo com a idéia que fazem do 

mundo que as cerca. Isto inclui a influência de sua educação, seu nível de instrução, 

a maior ou menor sutileza de espírito, o meio social em que vivem etc.” (p. 46). 

 Investigar, a partir da seleção lexical, em quais modelos de comportamentos 

se baseia o emissor para construir o receptor ideal é nosso objetivo neste estudo.

Além do termo linguagem, outros dois termos também têm sido conceituados 

de maneiras bastante diversas: texto e discurso. Em alguns casos, esses termos são 

usados equivalentemente; em outros, designam fenômenos distintos. 

 Marcuschi (2003a, p. 6), por exemplo, alega que, “no geral, o discurso é 

tomado num sentido mais abrangente que texto e as investigações sobre o discurso 

envolvem considerações de ordem ideológica e formações discursivas, bem como as 
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condições de produção. O discurso é tomado como fenômeno concreto justamente 

porque se realiza sob todas estas condições”. 

 Já o “texto é um termo mais usado para caracterizar o objeto lingüístico de 

caráter teórico e delimitado por dois brancos, realizado lingüisticamente, seria um 

exemplar de um dado discurso ou uma ocorrência de um discurso realizado”. A 

rigor, texto é tido como um construto teórico que recorta uma porção específica de 

um universo discursivo concreto. Toma-se portanto o texto como um objeto teórico 

e abstrato porque ele não teria as condições de produção como parte integrante em 

si mesmo. Acrescenta o autor que não se pode descolar o discurso do texto nem o 

texto do discurso (MARCUSCHI, 2003a). 

 Para Koch (2000, p. 21), o termo texto (em sentido lato) “é toda e qualquer 

manifestação da capacidade textual do ser humano, quer se trate de um romance ou 

de um poema, quer de uma música, uma pintura, um filme, uma escultura, etc., isto 

é, de qualquer tipo de comunicação realizada através de um sistema de signos. Em 

se tratando da linguagem verbal, tem-se o discurso – toda atividade comunicativa de 

um locutor, numa situação de comunicação, englobando não só o conjunto de 

enunciados por ele produzido em tal situação – ou os seus e os de seu interlocutor, 

no caso do diálogo – como também o evento de sua enunciação”. O discurso 

manifesta-se lingüisticamente por meio de textos (sentido estrito), entendidos por 

Koch e Travaglia (1993) como uma unidade lingüística concreta (perceptível pela 

visão ou audição), que é formada pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, 

leitor) em uma situação de interação comunicativa, reconhecível e reconhecida, 

independentemente de sua extensão. 

 Não achamos necessário para nosso propósito investigativo nos estendermos 

muito sobre a questão conceitual entre texto e discurso. Resolvemos, considerando a 

impossibilidade de descolar o discurso do texto e vice-versa, usar indiferentemente 

os termos texto e discurso nesta pesquisa. 
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1.2 Gêneros e tipos textuais 

 A noção de gênero vem sendo discutida desde Platão e Aristóteles. 

Inicialmente, segundo Brandão (2001), a discussão ocorreu na literatura, com as 

distinções entre poesia e prosa; depois entre o lírico, o épico e o dramático, vistos 

como as formas fundamentais da literatura; entre tragédia e comédia; entre estilo 

elevado (Eneida, de Virgílio), médio (Geórgicas, de Virgílio) e humilde (Bucólicas,

de Virgílio). 

 Além dessas tradicionais classificações da Literatura, a retórica antiga (sobre 

a qual falaremos com mais profundidade em capítulo posterior) contribuiu para tal 

debate ao reconhecer três tipos de discurso: a) o deliberativo

(aconselhar/persuadir); b) o judiciário (acusar/defender); c) o epidítico

(elogiar/repreender).

 A noção de gênero, como podemos observar a partir dessa breve explanação, 

foi primeiramente preocupação da poética e da retórica, e não da lingüística. O 

interesse pela questão do gênero nesta última área é recente. Isso porque a 

lingüística, enquanto ciência da linguagem, também é recente. Em seu princípio, 

preocupava-se com o estudo das unidades menores que o texto (o fonema, a palavra, 

a frase). Foi só quando passou a investigar o texto – qualquer que seja ele, não só o 

literário –, surgiu para a lingüística também a problemática do gênero. 

 A partir daí, elaboram-se tantas designações para gêneros e tipos textuais que 

qualquer leitor há de sentir-se confuso ao precisar distinguir/utilizar os diversos 

termos que envolvem essa temática. 

 A tipologia tradicional classifica os gêneros não literários em descrição, 

narração e dissertação. Esta tem sido, até os nossos dias, a tipificação praticada nas 

escolas e na grande maioria dos livros didáticos de língua portuguesa. 
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 Hoje, teorias e pesquisas mostram que tal classificação triádica não dá conta 

das diferentes práticas sociais realizadas através da linguagem. Ou seja, contempla 

apenas modalidades ou formas de organizar informações nos mais variados gêneros, 

que podem ocorrer, não raramente, de forma combinada, como: narração-descrição,

descrição-narração, dissertação-descrição, dissertação-narração, ou até mesmo 

narração-descrição-dissertação.

 Neste trabalho, distinguiremos, conforme os estudos atuais, as noções de 

gênero e tipo textuais. Partiremos de Marcuschi (2000), para quem os gêneros são 

eventos comunicativos que representam classes de textos concretos, socialmente 

reconhecidos pela comunidade lingüística sob denominações específicas, como: 

telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem, 

aula expositiva, receita culinária, horóscopo. 

 Já os tipos textuais, para o referido autor, são construtos teóricos que 

abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas por: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. São agrupamentos de natureza 

lingüística e são utilizados como estratégia para organizar os gêneros, muitas vezes 

independentemente das funções comunicativas destes. Com freqüência, um único 

gênero pode conter mais do que um desses tipos (a carta pessoal, por exemplo, pode 

conter trechos narrativos, descritivos e argumentativos). 

 Ainda sobre a distinção entre os termos tipo textual e gênero textual, 

Marcuschi conclui: “(...) para a noção de tipo textual predomina a identificação de 

seqüências lingüísticas típicas como norteadores; já para a noção de gênero textual,

predominam os critérios de ação prática, circulação sócio-histórica,

funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade, sendo que os 

domínios discursivos são as grandes esferas da atividade humana” (2002, p. 24). 
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 Nesta pesquisa, além de adotar as definições de tipo e gêneros textuais 

propostas por Marcuschi, concordamos com o autor quando afirma não ser possível 

a comunicação senão através de algum gênero textual situado em algum domínio 

discursivo, aqui entendido como “(...) uma esfera social ou institucional (religiosa, 

jurídica, jornalística, política, industrial, familiar, lazer etc.) na qual se dão práticas 

que organizam formas de comunicação e respectivas estratégias de compreensão. 

Assim, os domínios discursivos produzem modelos de ação comunicativa que se 

estabilizam e se transmitem de geração para geração com propósitos e efeitos 

definidos e claros” (MARCUSCHI, 2000, p. 118-119). 

 A partir disso, podemos afirmar que o objeto deste estudo é o gênero anúncio 

classificado de venda de imóveis, que, segundo Marcuschi, situa-se no domínio 

discursivo da publicidade. Noutra seção, trataremos desse gênero com mais 

detalhes.

1.3 Retórica: preocupação com a persuasão 

 Entendemos que uma pesquisa que se proponha analisar aspectos 

argumentativo-persuasivos no texto publicitário não poderia se furtar à consideração 

dos estudos retóricos. 

 A retórica (do grego rhëtorikê, a arte da oratória), na sua origem, consistia 

num conjunto de técnicas destinadas a adequar a organização do discurso aos 

objetivos a serem atingidos. “Era um meio de chegar ao domínio da linguagem 

verbal. A abordagem de tais técnicas levava ao estudo da linguagem e seus 

componentes e a fazer disso uma ciência” (VANOYE, 1993, p. 47). Marcuschi 
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(2003b, p. 1) refere-se à retórica como “a arte ou técnica do bem falar, ou seja, a 

arte da produção e execução do discurso público visando à persuasão”. 

 Reboul (1998) admite que, hoje em dia, o termo retórica admite sentidos bem 

diversos e até divergentes. Para o senso comum, retórica seria sinônimo de coisa 

empolada, declamatória, falsa. A partir dos anos 60, a retórica foi redescoberta e 

assumiu duas posições extremas: uma como a arte de argumentar e outra como o 

estudo do estilo, particularmente o estudo das figuras de linguagem. Para os adeptos 

da primeira posição, a retórica procura convencer. Para os da segunda, ela constitui 

aquilo que torna um texto literário. Sobre essas duas posições, o autor defende que o 

mais importante seria a articulação dos argumentos e do estilo numa mesma função. 

Respaldado na retórica clássica, Reboul define o termo como a arte de persuadir 

pelo discurso.

 Parece-nos evidente que a persuasão tem sua origem na tradição clássica, 

uma vez que a retórica não se preocupava apenas com o que dizer, mas também 

com o como dizer, de forma eficiente, tendo em vista a persuasão e, 

conseqüentemente, a adesão ao que foi dito. Essa eficácia do dizer exigia o domínio 

de processos, formas e modos de argumentar.  

O objetivo pedagógico da retórica era basicamente ensinar como construir os 

textos com o objetivo de obter os melhores efeitos de persuasão diante do público. 

Para isso, postulava cinco partes para a construção do discurso: a inventio (achar o 

que dizer), a dispositio (pôr em ordem o que se encontrou), a elocutio (acrescentar o 

ornamento das palavras), a actio (tratar o discurso como um ato: gestos, dicção), a 

memória (recorrer à memória). Dessas, as mais importantes são as três primeiras, 

pois dizem respeito à arte de usar a palavra.

 Dentre os pioneiros dos estudos retóricos destaca-se Aristóteles, cuja obra 

Arte retórica permanece até hoje como fonte valiosa de subsídios teóricos para 
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quem deseja debruçar-se sobre os mecanismos de estruturação e funcionamento do 

discurso. Segundo Citelli (1991, p. 10), “a retórica tem, para Aristóteles, algo de 

ciência, ou seja, é um corpus com determinado objeto e um método verificativo dos 

passos seguidos para se produzir a persuasão. Assim sendo, 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.” (grifo nosso) 

 “Ou, como afirma Aristóteles: ‘Assentemos que a Retórica é a faculdade de 

ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar persuasão.’” 

(CITELLI, 1991, p. 10). 

 A partir da citação de Aristóteles, Citelli (1991) deduz o seguinte: 

A retórica não se confunde com a persuasão; 

A retórica pode revelar como se dá a persuasão; 

Os discursos institucionais da medicina, da matemática, da história, do 

direito, da família etc. são o lugar da persuasão; 

A retórica é analítica; 

A retórica é uma espécie de código dos códigos, está acima do 

compromisso estritamente persuasivo (ela não aplica suas regras a um 

gênero próprio e determinado), pois abarca todas as formas discursivas. 

Depois de ter-se ocupado do estudo rigoroso da estrutura e do funcionamento 

do discurso, de ter sido objeto de ensino prático da linguagem e da ciência, no séc. 

XIX a retórica esvaziou-se, reduzindo-se a uma técnica de ornamentação do 

discurso e exagerando na preocupação com a nomenclatura e a multiplicidade de 

regras e figuras de linguagem. 
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 Nesta pesquisa, adotaremos o termo retórica e seus derivados (recursos 

retóricos, efeitos retóricos, expressões retóricas etc.) para aludir a qualquer 

procedimento utilizado pelo discurso publicitário para persuadir o seu destinatário, 

incluindo-se aí as figuras de retórica. 

Sobre as formas discursivas que visam à persuasão, Reboul (1998, p. XIV), 

com base na concepção de que persuadir é “o ato de levar alguém a crer em alguma 

coisa”, enumera o que considera as principais: pleito advocatício; alocução política; 

sermão; folheto; cartaz de publicidade; panfleto; fábula; petição; ensaio; tratado de 

filosofia, teologia ou ciências humanas; drama e romance, desde que sejam de tese; 

poema satírico ou laudatório. 

 Citelli (1991, p. 6), por sua vez, afirma ser possível dizer que o elemento 

persuasivo está colado ao discurso – qualquer que seja ele – como a pele ao corpo, 

dado que “é muito difícil rastrearmos organizações discursivas que escapem à 

persuasão; talvez a arte, algumas manifestações literárias, jogos verbais, um ou 

outro texto marcado pelo elemento lúdico”. Conclui o autor que existem graus de 

persuasão: alguns mais ou menos perceptíveis, outros mais ou menos mascarados. 

 Concordamos com Citelli quando defende a tese da inexistência da 

comunicação neutra. Ou seja, a nosso ver, todo ato comunicativo (oral ou escrito), 

de certo modo, pretende convencer/persuadir o ouvinte/leitor sobre algo. Entretanto, 

é notadamente na esfera da comunicação publicitária que a persuasão se revela em 

maior grau. Isso porque o discurso publicitário se estrutura não apenas com o intuito 

de informar, mas também – e principalmente – de conquistar a adesão do público-

alvo a que se remete. 

 O estudo da persuasão na publicidade implica levar em conta o seu 

componente ideológico, que se revela, implicitamente, através de diversas 

estratégias, na organização do discurso publicitário. É dizer, tudo o que compõe os 
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textos publicitários em geral é selecionado, muito bem elaborado e orientado no 

sentido de levar o receptor a aceitar como boa e verdadeira a mensagem transmitida. 

 Na publicidade está subentendido o imaginário coletivo do público a que ela 

se destina, isto é, a linguagem publicitária manifesta a maneira como a sociedade vê 

o mundo, sendo o reflexo da expressão da ideologia dominante. A visão de mundo 

predominante em nossa sociedade capitalista ocidental, por exemplo, estima o 

sucesso pessoal ou profissional manifestado por riquezas, bens, roupas, carros, 

moradia em bairro nobre, alto padrão de vida; valoriza o que é de origem 

estrangeira, particularmente anglo-saxã ou francesa; venera tudo o que lembre 

beleza, juventude, requinte e status social. Daí que, nos textos publicitários, esses 

valores sejam tão sutilmente transmitidos e tão bem dispostos que não se questiona 

a validade deles – o que lhes confere enorme força persuasiva.1

 Por estarmos refletindo a respeito da persuasão, faz-se necessário registrar 

que acatamos a distinção entre o ato de convencer e o de persuadir estabelecida por 

Koch (2000, p. 20), para quem  

enquanto o ato de convencer se dirige inicialmente à razão, através de um 
raciocínio estrito/lógico e por meio de provas objetivas, sendo, assim, capaz de 
atingir um “auditório universal”, possuindo caráter puramente demonstrativo e 
atemporal (as conclusões decorrem naturalmente das premissas, como ocorre no 
raciocínio matemático), o ato de persuadir, por sua vez, procura atingir a vontade, o 
sentimento do(s) interlocutor(es), por meio de argumentos plausíveis ou 
verossímeis e tem caráter ideológico, subjetivo, temporal, dirigindo-se pois a um 
“auditório” particular: o primeiro conduz a certezas, ao passo que o segundo leva a 
inferências que podem levar esse auditório – ou parte dele – à adesão aos 
argumentos apresentados. 

 A partir dessa distinção, é possível afirmar que a publicidade claramente 

procura persuadir – e não convencer – o possível consumidor para atingir os 

objetivos a que ela visa. Para tanto, utiliza um conjunto de estratégias persuasivas, 

entre as quais ressaltamos, sobretudo, a seleção dos itens lexicais. 

1 Uma afirmação explícita sempre abre oportunidade para a contestação, afirma Reboul (1975). O 
texto publicitário, por outro lado, que focaliza a atenção sobre aquilo que está implícito, não é 
passível de discussão.
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1.4 Léxico e comunicação

Em termos genéricos, a noção de léxico tem sido confundida com a noção de 

vocabulário. Para Dubois et al. (1978, p. 364), “o termo léxico é reservado à língua, 

o termo vocabulário ao discurso (...). O vocabulário de um texto, de um enunciado 

qualquer da performance é, desde então, apenas uma amostra do léxico do locutor 

ou, conforme a perspectiva adotada, do léxico da comunidade considerada”. 

Carvalho (2002a, p.15) considera léxico, em sentido lato, como sinônimo de 

vocabulário, e o define como um “inventário completo dos vocábulos que constam 

sempre em dicionários de uma língua. Sendo a menos sistemática das estruturas 

lingüísticas, o léxico depende da realidade exterior, não-lingüística. É ainda um 

conjunto virtual, onde se pode identificar como unidade básica o morfema, ou 

unidade significativa mínima”.    

Vanoye (1993), por sua vez, define léxico como o conjunto de palavras de 

uma língua e acrescenta que esse termo também designa “o conjunto de palavras de 

uma língua peculiar a um grupo social ou a um de indivíduo” (p. 33). Assim, 

podemos reconhecer no léxico da língua portuguesa a existência de vários 

“léxicos”, como o léxico da publicidade, do direito, das finanças, da informática ou 

de um autor, a exemplo do léxico de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de 

Andrade, Manuel Bandeira etc. 

Embora reconheçamos a validade dos aspectos aqui apresentados sobre o 

léxico e da distinção estabelecida por alguns autores que conferem ao léxico uma 

amplitude maior que a do vocabulário, não nos ocuparemos aqui dessa diferença. 

Cremos que, em face do nosso objetivo nesta pesquisa – investigar os principais 

itens lexicais empregados pela publicidade e avaliar seu papel persuasivo-

argumentativo –, a distinção entre os termos não se faz necessária. Assim, 
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utilizaremos a expressão “léxico da publicidade” para nos referirmos aos 

componentes vocabulares efetivamente empregados nos textos publicitários, ou 

seja, as palavras que representam o mundo extralingüístico, nomeiam as coisas, as 

qualidades e os processos, constituindo o léxico deles.

Esses componentes serão analisados a partir de sua dimensão léxico-

semântica, porque, segundo Biderman (2001, p. 151), “a definição e a delimitação 

da unidade léxica não podem prescindir do critério semântico. Se a fonologia nos 

ajuda a reconhecer segmentos coesos fonicamente e se a gramática nos leva a 

identificar as formas lingüísticas manifestas nesses segmentos, só a dimensão 

semântica nos fornece a chave decisiva para identificar a unidade léxica expressa no 

discurso”.2

Apesar de termos abordado aqui o léxico de forma bem sucinta, sentimo-nos 

autorizados a afirmar que esse aspecto da língua exerce um relevante papel na 

comunicação humana, pois “o que um indivíduo vê, pressente, imagina, descobre ou 

inventa pode ser nomeado pela palavra. Uma vez nomeado o conhecimento pode ser 

socializado e integrar-se na cultura coletiva. A língua cumpre essa tarefa graças ao 

léxico” (AZEREDO, 2000, p. 71-72).

Ressaltando também o importante papel do léxico na construção das relações 

intersubjetivas, Oliveira e Isquerdo (2001, p. 9) concebem-no metaforicamente 

como uma “janela através da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma vez que 

esse nível da língua é o que mais deixa transparecer os valores, as crenças, os 

hábitos e costumes de uma comunidade, como também as inovações tecnológicas, 

transformações socioeconômicas e políticas ocorridas numa sociedade”. Com isso 

em mente, entendemos que o léxico, enquanto componente lingüístico, sinaliza a 

2 Para Vanoye (1993), semântica é o estudo do sentido das palavras. Segundo o autor, nesse estudo 
são levados em consideração diversos aspectos, como o aspecto cognitivo (baseado no 
conhecimento objetivo), o aspecto afetivo (baseado na experiência e nos sentimentos pessoais), a 
denotação e a conotação.
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forma como os usuários de uma língua nomeiam o mundo e promovem a interação 

do homem com o meio social. 

 Ao reconhecermos a relação entre léxico e realidade extralingüística – e, por 

conseguinte, a relevância do léxico para a comunicação humana –, podemos dizer 

agora que, na elaboração do texto publicitário, os elementos lexicais são 

intencionalmente escolhidos pelo emissor para assegurar a persuasão do leitor. É no 

processo de seleção do léxico da mensagem publicitária que se denuncia a intenção 

argumentativa do autor da peça. Tal seleção, impregnada de valores construídos 

socialmente, sedimentará a base sobre a qual será estabelecida a interação entre os 

interlocutores.

 Koch (2000), considerando que a argumentação está inscrita no uso da 

linguagem e adotando a posição de que a argumentação constitui atividade 

estruturante de todo e qualquer discurso, elege a seleção lexical como um recurso 

argumentativo de suma importância entre os inúmeros existentes: “É através dela 

que se estabelecem as oposições, os jogos de palavras, as metáforas, o 

paralelismo rítmico, etc. há palavras que, colocadas estrategicamente no texto, 

trazem consigo uma carga poderosa de implícitos” (p. 156). 

 Perelman (1996) ressalta que a seleção de termos quase nunca se apresenta 

despida de carga argumentativa. Em todo e qualquer discurso particular, só se pode 

falar, por exemplo, em sinonímia levando-se em consideração a situação de 

conjunto na qual o discurso se insere e as convenções sociais que o governam. 
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2 O TEXTO PUBLICITÁRIO 

 Há algum tempo, o estudo sobre o texto publicitário parecia interessar apenas 

aos profissionais da área de marketing. Para eles, o estudo do texto era importante 

na medida em que atendia aos propósitos comunicativos específicos da publicidade, 

ou seja, o texto deveria ser elaborado de forma a seduzir o consumidor. Embora 

essa elaboração apontasse para o uso da linguagem com fins determinados, não 

havia um estudo sistematizado acerca dos mecanismos lingüísticos utilizados para 

proporcionar o resultado esperado nas mensagens publicitárias. Atualmente, 

contudo, vem aumentando entre os estudiosos da linguagem o interesse pelos 

aspectos propriamente lingüísticos dessas mensagens. 

 Uma das preocupações dos estudiosos do texto publicitário diz respeito ao 

conceito de propaganda e publicidade. Os termos propaganda e publicidade 

freqüentemente são usados como sinônimos. Entretanto, não significam, a rigor, a 

mesma coisa. 

 O termo publicidade vem de público (do latim publicus) e designa a 

qualidade do que é público. Refere-se ao ato de divulgar e supõe uma técnica de 

comunicação de massa que tem como principal finalidade fornecer informações, 

desenvolver atitudes e desencadear ações benéficas para os anunciantes. 

 Já o termo propaganda decorre de propagar (do latim propagare), palavra 

extraída do nome Congregatio de propaganda fide, irmandade criada em 1622, em 

Roma, cuja tarefa era zelar pela propagação da fé. Propaganda, como feminino 

ablativo singular do gerúndio latino propagandus, exerce no nome da irmandade 
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função adjetiva e expressa idéia de dever, necessidade: o que deve ser propagado, o 

que precisa ser propagado (SANDMANN, 2002).3

Diversos autores, tanto da área de comunicação quanto da de lingüística, 

adotam a distinção entre os termos publicidade e propaganda. Porém, há outros que 

tendem a neutralizá-la. 

 Sandmann (2002) é um dos que empregam indistintamente propaganda e 

publicidade, embora mostre que nem sempre os dois termos sejam usados como 

sinônimos. Ele lembra que, em alemão, propaganda tem mais a ver com idéias, 

enquanto reclame, que é um empréstimo do francês, diz respeito mais ao comércio. 

Em português, adverte o autor, o termo publicidade é usado para a venda de 

produtos ou serviços, enquanto propaganda serve tanto para a propagação de idéias 

como para a publicidade. Propaganda, portanto, seria um termo mais abrangente, 

podendo ser usado em ambos os sentidos. 

 Sant’Anna (2002) também emprega indistintamente propaganda e 

publicidade. Contudo, ressalta a diferença etimológica entre os dois termos, já 

referida no início deste capítulo. 

 Vestergaard e Schroder (2000) preferem distinguir a propaganda não 

comercial da comercial. Relacionam a primeira à comunicação entre órgãos 

governamentais e cidadãos (associações) com finalidade política ou caritativa; e a 

segunda, à chamada publicidade de prestígio ou institucional, em que as empresas, 

em vez de anunciarem mercadorias ou serviços, expõem ao público um nome ou 

imagem, objetivando, dessa forma, a criação de uma receptividade duradoura nesse 

público, e não o aumento imediato das vendas. 

3 O discurso da propaganda era usado para disseminar a fé cristã (católica). Era um discurso 
heterogêneo em sua organização, pois mesclava narração (parábolas), descrição (das penas do 
inferno e das glórias do céu) e argumentação. Com isso, e prometendo uma vida espiritual 
melhor, buscava convencer o ouvinte a adotar nova fé.  
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 A tendência atual é a fusão dos dois termos em um só: propaganda ou 

publicidade seriam empregados indiferentemente. Isso já vem acontecendo no 

Brasil, onde a distinção entre os diversos tipos de propaganda é assinalada por meio 

de adjetivações como: propaganda política, propaganda de publicidade comercial, 

propaganda de utilidade pública etc. 

 Não nos deteremos na discussão sobre o alcance dos termos propaganda e 

publicidade. Adotaremos a distinção conceitual e prática de Charaudeau apud 

Monnerat (2003, p. 14). O autor considera que “(...) o que marca a diferença entre a 

propaganda política e a comercial é que a primeira se baseia em valores éticos e a 

segunda explora o universo dos desejos. Segundo ele, são as características 

situacionais e lingüísticas que constituem um gênero discursivo: uma publicidade 

comercial, uma declaração política ou uma oferta de emprego são do gênero 

discursivo propagandístico, mas só a publicidade comercial pertence ao gênero 

publicitário” (grifo nosso). 

 A respeito disso, acrescenta Carvalho (2002b) que a propaganda política 

(institucional, religiosa, ideológica) está voltada para a esfera dos valores éticos e 

sociais. A publicidade comercial, por sua vez, explora o universo dos desejos, um 

universo particular, sendo por isso mais leve, mais sedutora. É sobre essa 

publicidade comercial que nos debruçaremos nesta pesquisa. 

O texto publicitário nasce da junção de fatores psicológicos, sociais e 

econômicos. É o reflexo de uma sociedade de consumo e a representatividade da 

cultura a que pertence. No contexto publicitário, portanto, certos valores, mitos, 

crenças e idéias são transmitidos através da organização da mensagem. E é nessa 

organização que a publicidade encontra seu maior desafio: chamar a atenção do 

público-alvo para que ele leia ou escute a mensagem que lhe é dirigida. 
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Para vencer esse desafio, o texto publicitário demanda cuidados especiais 

para apresentar o produto de maneira atraente e, ao mesmo tempo, argumentar para 

conseguir opinião favorável do público sobre o objeto da mensagem (MARTINS, 

1997).

 Já em 1970, o publicitário David Ogilvy escrevia que, em geral, o homem 

daquela década que andava normalmente pelas ruas, lia jornal, ouvia rádio ou via 

televisão estava exposto a mais de mil e quinhentas mensagens publicitárias: “A 

luta entre aqueles que procuram chamar a atenção do consumidor torna-se mais 

feroz a cada ano que passa. A cada mês o consumidor é bombardeado por um 

milhão de dólares de publicidade. Trinta mil marcas procuram encontrar um lugar 

em sua memória” (1976, p. 179). 

 Diante de tamanha competição entre produtos e marcas – que hoje em dia 

parece ainda mais acirrada –, que recursos são utilizados pelo emissor/anunciante na 

construção da mensagem publicitária para atrair a atenção do público-alvo?

 Segundo Carvalho (2002b, p. 13), para atingir esse intento, é necessário que 

essa mensagem seja organizada de forma diferente das demais: “(...) 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”. 

 De fato, parece que a forma da linguagem é um aspecto de grande relevância 

na construção da mensagem publicitária. Pèninou apud Gomes (2003, p. 180) 

afirma que “a mensagem publicitária é, por sua própria essência, uma apologia do 

referente, uma hiper-representação do objeto. Significa, pois, que ela deve exaltar as 

qualidades do produto, em maior ou menor grau, conforme a importância dada pelo 

criativo ao componente lingüístico ou ao icônico do anúncio” (grifo nosso). 
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 Segundo Martins (1997, p. 3), “(...) não há uma língua própria da publicidade 

e sim determinadas habilidades e técnicas lingüísticas em uso nos anúncios e nos 

textos da propaganda rotulados de ‘linguagem publicitária’”. 

 Informar e persuadir são assim os objetivos globais da mensagem 

publicitária. Informar é transmitir ao receptor/consumidor tudo aquilo que é julgado 

interessante, para que ele se decida por adquirir o produto ou serviço anunciado. 

Persuadir supõe convencer, conquistar, seduzir através de estratégias 

argumentativas. Em publicidade, a informação é convertida em argumento de 

persuasão.

Carvalho (2000b) afirma que, há cerca de um século, a publicidade limitava-

se apenas a informar. Obviamente, naquele tempo, a linguagem utilizada 

caracterizava-se pela clareza e objetividade. Nela predominavam a denotação e o 

nível formal da língua. 

Gradualmente, a publicidade afastou-se desse modelo. O aumento da 

produção industrial e, em conseqüência disso, a necessidade de ampliar o consumo 

fizeram surgir um novo modelo, com lógica e linguagem próprias. Nesse novo 

modelo, a sedução e a persuasão substituem a objetividade informativa, dando 

origem à concepção moderna de linguagem publicitária – uma linguagem destinada 

principalmente a persuadir e convencer o público-alvo a mudar de atitude diante do 

que lhe é oferecido através da mensagem. 

Para tanto, utilizam-se vários recursos na produção de uma mensagem 

publicitária. No caso do texto impresso, foco do nosso interesse, verifica-se a 

presença da linguagem visual e verbal. 

A linguagem visual se faz presente através de ilustrações (fotos, figuras, 

desenhos), tipos e tamanhos de letras, cores, diagramação e formatação. Tais 
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elementos visuais ocupam posição importante na construção da mensagem 

publicitária. Segundo Sant’Anna (2002), a ilustração, além de aumentar o índice de 

atenção ao anúncio, tem outras funções como: 

Tornar o anúncio mais aprazível à vista; 

Induzir à leitura do texto; 

Estimular o desejo pela coisa anunciada; 

Engrandecer a coisa anunciada; 

Demonstrar ou reforçar afirmações feitas no texto; 

Identificar o produto ou a marca; 

Formar atmosfera adequada. 

A linguagem verbal, por sua vez, pode-se organizar de diferentes formas, 

empregando os mais diferentes recursos lingüísticos que a língua oferece. Dentre 

esses recursos não faltam: 

Figuras de linguagem (metáfora, metonímia, personificação); 

Recursos fônicos (rima, ritmo, assonância, aliteração, onomatopéia); 

Recursos léxico-semânticos (polissemia, ambigüidade, sinonímia, 

antonímia, homonímia, denotação, conotação, coloquialidade, 

regionalismo, empréstimo, frase feita, clichê, provérbio, jogo de 

palavras);

Recursos morfossintáticos (paralelismo, flexão diferente, grafia inusitada, 

verbo no imperativo ou no presente do indicativo, estrutura não linear, 

simplicidade estrutural através da elisão de termos como: sujeito, verbo, 

elementos coesivos). 

Embora tenhamos apresentado um repertório significativo de recursos 

lingüísticos de que se vale a publicidade para persuadir/seduzir o público-alvo, e 

reconheçamos o importante papel dos recursos visuais na consecução desse 
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objetivo, abordaremos nesta pesquisa os recursos lingüísticos que constituem o 

título e nomeiam o produto. E a fim de abordá-los com proveito, elegeremos como 

ponto de partida a noção das três funções básicas da mensagem publicitária 

lingüística: nomear, qualificar e exaltar.  

 A respeito dessas funções, Pèninou apud Monnerat (2003, p. 53) esclarece 

que “a mensagem publicitária lingüística manifesta-se por três atos fundamentais: 

nomear (conferir uma identidade através de um nome), qualificar (estabelecer uma 

personalidade através de atributos) e exaltar (garantir uma promoção através da 

celebração de seus atributos). Nomear, diferentemente de qualificar e de exaltar,

requer o uso obrigatório da denotação para ancorar o texto à realidade. Desses três 

atos, o segundo é a garantia do terceiro, ou seja, para exaltar, é preciso antes 

qualificar”.

2.1 O gênero anúncio 

Dentro do conjunto de textos publicitários, o anúncio é, sem dúvida, o grande 

trunfo da publicidade: “(...) é o meio publicitário por excelência para comunicar 

algo com propósito de vender serviços ou produtos, criar uma disposição, estimular 

um desejo de posse ou para divulgar e tornar conhecido algo novo e interessar a 

massa ou um dos seus setores” (SANT’ANNA, 2002, p. 77). 

 Para Martins (1997, p. 41), “(...) o anúncio é uma mensagem que visa exercer 

ação psicológica sobre receptores para conseguir deles uma mudança 

comportamental em relação ao objeto oferecido: uma idéia, ou um serviço”. 
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 Na opinião de Carvalho (2002b, p. 15), o anúncio é, por excelência, o canal 

de publicidade, pois estabelece uma ligação direta entre a oferta e a procura. 

Acrescenta a autora que, de acordo com o veículo escolhido (jornal, revista etc.), a 

técnica utilizada para construção do anúncio será diferente, pois a revista, por 

exemplo, permite a reprodução de fotos com qualidade superior à do jornal, graças 

aos recursos gráficos de que dispõe. Por outro lado, o público do jornal é mais 

diversificado quanto à faixa etária, classe social, interesses etc., enquanto o da 

revista é diferenciado e específico. 

 Concordamos com a autora, mas achamos pertinente ressaltar que, 

independentemente do veículo escolhido, o produto e, principalmente, o perfil 

socioeconômico do destinatário também são fatores intervenientes na escolha da 

técnica de argumentação/persuasão a ser utilizada na construção da mensagem. 

 Para atingir o consumidor em potencial de determinado produto/serviço, é 

importante para quem produz o anúncio conhecer o público que pretende 

conquistar. O imaginário do discurso publicitário constrói a imagem do interlocutor 

como o consumidor idealizado para adquirir aquele determinado produto ou marca 

anunciados, uma vez que, “(...) para que anunciar para quem não pode comprar se o 

objetivo final da propaganda é vender?” (enunciado da propaganda da Associação 

Nacional dos Editores de Revistas – ANER, 1994). Nesse fragmento está explícito 

que vender o produto é o objetivo final da mensagem publicitária, o que nos 

anúncios quase sempre aparece camuflado. 

 Em vista disso, e considerando o acelerado crescimento de ofertas e 

produtos, a linguagem vem se adaptando ao sistema publicitário, procurando 

sempre encontrar novas formas para persuadir o consumidor. Martins (1997) afirma 

que a grande tarefa do anúncio é conquistar o público pela palavra. E para executá-

la sugere três tipos de mensagem: a) mensagem lingüística – em função da 
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ancoragem (função de ligação); b) mensagem icônica – codificada ou denotada; c) 

mensagem não codificada – a cultural e simbólica, a conotada. 

 Considera ainda o autor que a eficácia dessas mensagens depende do 

ajustamento da composição do anúncio a três fatores: a) mercado receptor – 

preferências, nível sociocultural, hábitos e poder aquisitivo; b) veículos de 

comunicação – códigos específicos, alcance de audiência, receptividade e 

perceptibilidade; c) produto – objeto da mensagem (espaço, formato, características 

intrínsecas, utilidade, custos, aceitação).

 Quanto à estrutura do anúncio, Hahn (1993) identifica quatro elementos: a) 

cabeçalho – tem importância crucial, pois sua missão é atrair o leitor; b) corpo do 

texto – onde o anunciante explicita as especificidades relevantes a respeito do 

produto ou serviço anunciado; c) oferta – embora faça parte do corpo do texto, deve 

ser registrada/escrita à parte (em separado); d) logo ou assinatura – é essencial, 

pois o nome e endereço completo do anunciante deverão figurar com clareza no 

anúncio.

 Ainda sobre o aspecto estrutural do anúncio, Monnerat (2003), partindo de 

Leech (1966), afirma que o texto publicitário compõe-se basicamente de título, 

texto e assinatura: “No título, em regra uma frase, interpela-se o destinatário, põe-se 

diante dele uma situação; o texto entra em maiores detalhes a respeito do tema 

apresentado no título; na assinatura, apresenta-se, em geral, o nome do produto ou 

serviço, a marca, como a solução para o que se apresentou nas partes anteriores” (p. 

62). Acrescenta a citada autora que o título é elemento primordial da maioria das 

mensagens publicitárias, pois “(...) em média cinco vezes mais pessoas lêem o título 

que o corpo do texto” (ibidem). Devido a isso, não se questiona que “o título 

suficientemente forte capta a atenção, ou seja, é capaz de parar o curso de um 

pensamento, de uma leitura, de uma ação, despertando o interesse através da 

curiosidade (por isso, freqüentemente apresentam neologismos, trocadilhos, 

aliterações, assonâncias, rimas)” (ibidem). 
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 Farias (1995, p. 76) afirma que o título, de acordo com o modo de 

organização discursiva, pode se constituir em: a) declaração – quando enuncia algo 

de forma afirmativa ou negativa (ex.: “A Folha oferece mais a seus assinantes.”); b)

definição – quando define as finalidades do produto e/ou sua composição (ex.: 

“Nescau é energia que dá gosto.”); c) divisão/oposição – quando estabelece uma 

dicotomia como ponto de partida da mensagem publicitária (ex.: “Brasil: ame-o ou 

deixe-o.”); d) alusão – quando traz uma referência cultural, introduzindo elementos 

de saber partilhado, através de uma citação completa ou elementos isolados (ex.: “A 

la recherche du temps perdu”, alusão à obra de Proust em publicidade do relógio 

Rolex.); e) interrogação – quando pergunta algo, direta ou indiretamente (ex.: “Por 

que a American Airlines foi escolhida como a companhia aérea oficial da Copa do 

Mundo?”); f) injunção – quando dá uma ordem ao receptor (ex.: “Prepare-se para 

ultrapassar todos os limites da informática.”). 

2.2 O gênero anúncio classificado 

O nome anúncio seguido pela denominação classificados identifica uma 

prática social notadamente conhecida: divulgar oferta e procura de produtos ou 

serviços. Essa prática marca o início do texto publicitário na mídia impressa 

brasileira.

 Com efeito, o anúncio classificado pertence aos domínios discursivos 

comercial e publicitário. É um gênero originariamente do jornal. E muito embora, 

com o passar do tempo e o avanço tecnológico, tenham surgido novos veículos de 
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comunicação, a denominação anúncio classificado, ou apenas classificado, 

permanece intimamente ligada ao suporte4 jornal. 

Ricardo Ramos, em seu livro Do reclame à comunicação, menciona que o 

primeiro anúncio de que se tem notícia surgiu em 1808, na Gazeta do Rio de 

Janeiro:

Quem quiser comprar uma morada de casas de sobrado com frente para Santa Rita, 

fale com Joaquina, que mora nas mesmas casas. 

 Outros textos semelhantes a esse proliferaram na imprensa brasileira. A título 

de ilustração, sem nenhuma pretensão de focalizar a evolução por que passou o 

texto publicitário, recolhemos do primeiro número do Diário de Pernambuco, 

publicado em 7 de novembro de 1825, os seguintes anúncios: 

Quem tiver alguma casa terrea nesta Cidade, que não seja de alto preço, dirija-se a 

rua dos Martírios casa nº D5 onde achará quem pretende comprar huma tal 

propriedade.

Quem quizer comprar huma morada de casa na Povoação de Casa Forte, com 

muitos commodos, bom quintal, e fructas de varias qualidades, falle a Antonio José 

dos Santos na rua da Cadeia do bairro do Recife. 

Quem quizer comprar huma morada de saca de sobrado na Cidade de Olinda na rua 

de S. Bento, na qual morou muito tempo Bonifacio Maximiano de Mattos, e que se 

acha em muito bom estado e bem pintada, dirija-se a casa de Ângelo Ribeiro Paz e 

Mendonça, rua Direita sobrado n. 272, que tem ordem de se ajustar com qualquer 

pessoa.

4 “Numa definição sumária, pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em 
formato específico que suporta, fixa e mostra um texto”; “Assim, o suporte é um tipo de 
artefato funcional constituído numa relação com o gênero” (MARCUSCHI, 2003, p. 3 e 5, 
respectivamente).  
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Quem quizer comprar um escravo official de sapateiro, de nação Calabar, com 

ponta de barba e bem ladino, sem vícios nem defeito algum e que seu Senhor vende 

por o dito escravo não querer estar no mato para onde se mudou, falle ao sobredito 

Ângelo Ribeiro na mesma casa das 3 até 5 horas da tarde. 

Marcelino de Campos Quaresma tem para vender hum escravo de nação Angola, 

bem feito e alto ainda sem buço, muito possante e fiel : quem o quizer comprar pode 

entender-se com o sobredito na rua do Cotovello, pouco adiante do becco das 

Barreiras, ou no Cartório da Fazenda Nacional, onde o mesmo he empregado. 

Como podemos observar, esses anúncios apresentavam pequenos formatos e 

textos curtos, diretos, objetivos. Em sua composição, não se utilizavam ilustrações 

ou qualquer outro recurso persuasivo. 

 Entretanto, em sua evolução, segundo Carrascoza (1999), os anúncios 

classificados foram ganhando espaços e sofrendo alterações. Uns passaram a ser 

escritos em francês. Outros diversificaram a gama de produtos e serviços ofertados. 

Alguns anúncios até reproduziam as vozes e pregões dos vendedores ambulantes da 

época.

 Em 1975 aparecem os primeiros anúncios com ilustração (desenhos, 

litogravuras), um diferencial persuasivo que abre caminho para a exploração – ou, 

por que não dizer – para a dominação da imagem. 

Por conseqüência, Vestergaard e Schroder (2000) distinguem anúncio de 

exibição e anúncio classificado. O primeiro é colocado em destaque nos jornais e 

revistas com o objetivo de chamar a atenção dos leitores; a sua regra geral é ser 

divulgado por grandes empresas ou entidades – quase sempre por meio de uma 

agência de propaganda; os elementos de persuasão estão presentes nele através do 
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uso lingüístico verbal e não verbal, cuidadosamente escolhido. Já o segundo é 

inserido em páginas especiais e disposto por assunto; é lido apenas por pessoas 

interessadas em certo produto ou serviço; o seu anunciante é geralmente uma 

pequena firma local ou cidadão que o redige de próprio punho; dispensa a 

persuasão; na maioria das vezes se assemelha à própria notícia, tentando ser conciso 

e claro por força da assimetria entre a demanda e a oferta dos espaços designados a 

sua exibição nos veículos de comunicação; em conseqüência disso, nada ou 

pouquíssimo se faz para persuadir os prováveis compradores a lerem o anúncio. 

Contudo, vale ressaltar que, embora se diferenciem quanto às condições de 

produção e à composição, ambos se identificam quanto aos propósitos 

comunicativos: anunciar compra, venda, aluguel de produtos, imóveis, veículos; 

oferecer ou buscar serviços. 

 Nos dias atuais, apesar da permanência nos jornais da forma tradicional de 

classificados – denominados, hoje, de classificados de linha e caracterizados por 

serem predominantemente informativos, lingüisticamente econômicos (“qts” = 

quartos, “sl” = sala, “coz” = cozinha, “gar” = garagem), redigidos pelo próprio 

anunciante, codificados e diagramados por funcionário do jornal –, verifica-se a 

inserção dos denominados classificados destacados, esses produzidos por grandes 

empresas de publicidade, com recursos persuasivos verbais e visuais semelhantes 

aos utilizados nos demais textos publicitários, cuja intenção não é só informar, mas, 

principalmente, convencer/persuadir o leitor a comprar o produto ofertado.5

Nosso objeto de estudo nesta pesquisa são os classificados de venda de 

imóveis novos, publicados em jornais no caderno de classificados e produzidos por 

publicitários. Por analogia ao anúncio publicitário, esse gênero textual apresenta: 

Conteúdo claro e fixo: imobiliária X precisa vender imóvel Y; 

Elementos canônicos do anúncio: título, texto verbal, assinatura, 

ilustração;

5 As denominações classificados de linha e classificados destacados nos foram dadas por 
funcionários do JC e do DP encarregados da seção de classificados.
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Linguagem verbal e visual; 

Vários formatos (quadrados, retangulares, redondos) e tamanhos 

(pequeno, médio, grande, super), podendo ocupar um quanto da página, 

metade da página, uma página inteira, ou ser distribuído em duas páginas do 

jornal;

Recursos de persuasão (lingüísticos, retóricos e imagéticos) 

selecionados de forma a reconstruir uma imagem ideal do produto e do 

destinatário (possível comprador do imóvel); 

Direcionamento para um público-alvo específico, de acordo com a 

classe social, o poder aquisitivo e o estilo de vida. 

O jornal, suporte desses anúncios, facilita a busca do leitor. O Jornal do 

Commercio reserva um caderno especial para os anúncios classificados 

(“Classificados JC”). Logo na primeira folha do caderno, o jornal apresenta as 

seguintes divisões, seguidas do número de ofertas: 1. imóveis; 2. veículos; 3. 

empregos e oportunidades. Tais números guiarão o leitor para as sessões que 

especificam o tipo de serviço, produto, emprego. Além disso, o caderno traz, ainda 

na primeira folha, instruções de como achar o que se procura com rapidez e como 

anunciar de forma eficaz (“Ache o que procura rapidinho”, “Anuncie sem 

complicação”).

O jornal Diário de Pernambuco também conta com um caderno especial 

(“Classilíder) dedicado aos anúncios classificados, cuja primeira página apresenta 

as seguintes divisões: I (imóveis), V (veículos), D (diversos), E (empregos). Essas 

divisões vêm seguidas de seus respectivos índices, nos quais se especificam os 

diversos serviços/produtos anunciados e outras informações. O Diário de 

Pernambuco também dá instruções de como achar, anunciar e elaborar um 

classificado de forma eficaz (“Fácil de achar”, “Fácil de anunciar”, “Dicas para o 

seu anúncio ficar o máximo”, “Oportunidades”). 
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Acreditamos que a coexistência, numa mesma página de jornal, da forma 

tradicional do gênero classificados (classificados de linha) e do classificados com 

características atuais (classificados destacados) já funciona como estratégia 

persuasiva do emissor, com vistas a chamar a atenção do leitor/público-alvo ideal 

daquela publicidade. Isso porque o discurso publicitário se estrutura sobre um 

objetivo específico: transformar o leitor em comprador do produto anunciado, que 

no caso desta pesquisa, é o imóvel. O estudo dos recursos lingüísticos de que se vale 

a linguagem publicitária para alcançar essa transformação será abordado na seção 

seguinte.

2.3 Recursos lingüísticos da linguagem publicitária 

Nesta seção, destacaremos, do ponto de vista do léxico, alguns recursos 

usados pela publicidade para nomear, qualificar e exaltar o produto/serviço 

anunciado. Inicialmente, trataremos dos processos lingüísticos utilizados na 

nomeação de um produto ou marca. A seguir, abordaremos os processos 

relacionados à qualificação e exaltação desse produto ou marca. Sistematizamos 

essa explanação a partir da proposta de Costa (1996), à qual acrescentamos 

contribuições de outros autores.

2.3.1 Nomeação 

 Aspecto determinante no processo de criação de uma mensagem publicitária 

é a escolha do nome do produto. É através do nome que o objeto consegue sair do 

anonimato. Um nome comercial ou a marca do produto tem como finalidade 

distingui-lo dentre os demais concorrentes. A nomeação é por si mesma uma 
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eficiente forma de publicidade e, por isso, o nome “deve ser curto, eufônico, 

apropriado ao produto, evocando associações agradáveis ou relacionadas ao 

mesmo” (MONNERAT, 2003, p. 59). 

 Carvalho (2002b) afirma que, no Brasil, dois processos são utilizados para 

nomear produtos: formação vernacular e empréstimos lingüísticos. No primeiro 

caso, exploram-se os processos de formação de palavras da língua portuguesa: 

derivação e composição. No segundo, incorporam-se termos estrangeiros à língua 

em estudo. 

 O processo de derivação consiste em formar uma palavra (derivada) a partir 

de outra (primitiva). Na maioria dos casos isso ocorre com base no acréscimo de 

afixos ao radical (elemento básico significativo das palavras), ou através da 

utilização de nomes próprios, onomatopéias ou siglas. 

 Na derivação sufixal ou sufixação, o sufixo (elemento que se pospõe ao 

radical) pode ser derivacional (forma palavras) ou flexional (indica flexão). 

 A língua portuguesa é particularmente rica em sufixos indicadores de grau 

aumentativo ou diminutivo. Objetivamente, a função dos morfemas de grau é 

indicar o grande e o pequeno. Entretanto, esses morfemas podem – e é bastante 

comum que isso aconteça no Brasil – indicar afeto, apreço, desprezo, como também 

abrandar, eufemizar uma situação desagradável ou inoportuna. Dizemos por isso 

que, em geral, os sufixos aumentativos ou diminutivos têm sentido pejorativo ou 

depreciativo, ou expressam carinho, afetividade. 

 É interessante registrar a formação de aumentativos/diminutivos por 

prefixação – como é o caso de “supermercado”, “minicalculadora” etc. –, e também 

o uso de diminutivos com a função de indicar intensidade (vide, por exemplo, este 

trecho de anúncio do absorvente Sempre Livre, citado por Sandmann (2002): 
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“Sempre Livre Mini. A medida certa para o comecinho e o finzinho” – grifos 

nossos).

 Alguns sufixos são extremamente produtivos em publicidade, como EX 

(Artex, Denorex, Mentex), AX (Ajax, Tampax), ON (Neston, Avon), AL (Sonrisal), 

OL (Fungol). 

 A derivação prefixal ou prefixação ocorre quando palavras novas são 

formadas mediante o emprego de prefixos (elementos que se antepõem ao radical) 

ou elemento prefixal (radicais usados como prefixo). Sandmann (2002), ao referir-

se à prefixação, menciona os prefixos intensivos (multi, hiper, mega, extra, super, 

ultra), os quais têm a função de realçar a excelência de um produto ou de um 

serviço, como é o caso de Superinteressante (revista), Multishow (canal de TV a 

cabo), Hipermídia (loja de artigos para computador). 

 Embora Carvalho (2002b) ressalte que são raras as marcas que não recorrem 

à formação de palavras novas para nomear seus produtos, é comum, segundo 

Sandmann (2002), que se nomeiem entidades comerciais por meio de nomes de 

pessoas, sobrenomes, nomes de figuras históricas, nomes religiosos ou geográficos 

etc. Apesar de denotar pouco esforço criativo, esse tipo de nomeação acaba se 

impondo como símbolo de uma instituição ou marca, revestindo-as de especial 

força chamativa e atribuindo-lhes, de certa forma, um quê de status e confiabilidade, 

uma vez que, em geral, o nome próprio evoca tradição. Alguns exemplos: Ferreira 

Costa (armazém de construção), Moura (marca de bateria de carro), Boris 

Berenstein (laboratório de análises clínicas), Ítalo Bianchi (agência publicitária). 

 Onomatopéias são palavras imitativas, ou seja, palavras que reproduzem de 

forma aproximada certos sons ou ruídos. Em publicidade, observa-se esse recurso 

em: POM POM (sabonete e xampu infantil), TIC TAC (pastilhas), TIP TOP (roupa 

infantil).
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 Sigla é o processo de criação de vocábulos que consiste em reduzir longos 

títulos a palavras formadas a partir da junção das letras iniciais do nome de uma 

organização/instituição ou produto/serviço. Atualmente, é um processo muito usado 

para nomear organizações internacionais, partidos políticos, serviços públicos, 

sociedades comerciais e associações estudantis, culturais, recreativas. É o caso de 

SADIA (Sociedade Anônima Concórdia), BANDEPE (Banco do Desenvolvimento 

do Estado de Pernambuco), FASNE (Faculdade Salesiana do Nordeste), PT (Partido 

dos Trabalhadores), ADEMI (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de 

Pernambuco). Uma vez criada, a sigla adquire o status de palavra primitiva, capaz, 

portanto, de servir de base para a formação de palavras derivadas. 

 O processo de composição ocorre quando uma palavra nova é criada pela 

junção de palavras ou radicais já existentes na língua. Os elementos formadores da 

nova palavra representam uma idéia única e autônoma, diferente das idéias que os 

termos que a compõem revelam. A composição pode-se dar por justaposição ou 

aglutinação.

 A composição por justaposição acontece quando, ligados ou não por hífen, os 

elementos que formam a palavra não sofrem alteração, conservando a sua 

integridade: Sempre Livre (marca de absorvente feminino), Bate-Boca (nome de 

lanchonete), Ovomaltine (marca de achocolatado), Pomarfrios (nome de 

estabelecimento comercial). 

 A composição por aglutinação ocorre quando os elementos formadores da 

palavra sofrem alteração, ou seja, perda de sua identidade silábica: Bombril (bom + 

brilho), Brastemp (Brasil + temperatura), Classilíder (classificados + líder). 

Outro processo comum de nomear produtos é o empréstimo lingüístico. Esse 

processo origina-se a partir do momento em que objetos, conceitos, situações são 

nomeados em uma língua estrangeira. Carvalho (2002a, p. 60) afirma que “o 
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empréstimo não se constitui uma criação lingüística no sentido real do termo pois a 

novidade do mundo extralingüístico não acionou a criatividade do falante. Ele 

apenas acomodou ou adaptou a seu sistema um elemento de um sistema diverso”. 

 Isso nos permite concluir que o empréstimo lingüístico se adapta aos 

sistemas (lexical, fonológico, sintático e morfológico) da língua que o incorpora ou 

é adotado simplesmente, de forma aleatória, por ela. No caso da adaptação, o termo 

estrangeiro sofre alteração fonética ou gráfica ao passar para a língua recorrente: 

mayonnaise (francês)  maionese (português); whisky (inglês)  uísque 

(português). Já no caso da adoção, o termo estrangeiro é adotado pela língua 

recorrente sem que haja qualquer alteração: Freeway (marca de calçado), Call 

Center (central telefônica), Maison Confort (loja de colchões), Split House (linha de 

ar-condicionados).

 Segundo Carvalho (2002a), os empréstimos lingüísticos podem ser 

classificados conforme a origem, a fase de adoção, a forma de derivação e a forma 

de adoção. De acordo com sua função, intenção ou necessidade de uso, eles podem 

ser classificados em denotativos e conotativos. Para os nossos propósitos nesta 

pesquisa, a última classificação é a mais relevante. 

 Acrescenta a autora supracitada (2002a, p. 74) que “o empréstimo conotativo 

tem função expressiva, sendo um recurso estilístico usado como imposição de 

expressividade”, enquanto os empréstimos denotativos têm função referencial, são 

mais freqüentes e provêm de culturas dominantes.  

 Os conotativos, que podem ser sociais (adotados pela comunidade) ou 

individuais (pertencentes ao idioleto de determinado falante), projetam admiração 

por um estilo de vida que serve de modelo para os falantes. 

 O empréstimo conotativo individual é um recurso estilístico muito utilizado 

por escritores. O empréstimo conotativo social, por sua vez, é dependente da moda 



48

do momento, uma vez que é resultado de uma influência/dominação cultural. A 

propósito disso, Carvalho cita Henri Rabhingoson, terminólogo africano, que 

afirma: “Toda importação de termos é uma intrusão de uma cultura exógena. Não 

há neutralidade. O objeto e sua nomeação é um precipitado de valores que interfere 

e modifica a cultura importada”. 

 Além da adoção e da adaptação, os empréstimos lingüísticos podem ocorrer 

também por hibridismo, quando a palavra é formada por elementos tirados de 

línguas diferentes: microondas (grego + português), agronegócio (grego + latim). A 

linguagem coloquial faz uso com freqüência do hibridismo: sambódromo 

(português + grego), olhômetro (português + grego). E vale ressaltar que, por ser o 

léxico o sistema da língua mais aberto a mudanças, os substantivos e os adjetivos 

são mais usualmente objeto de empréstimos. 

 Diversas marcas e produtos volta e meia recorrem aos empréstimos – do 

inglês norte-americano, em sua maioria, e do francês, nesse último caso quando se 

trata de nomear produto ou marca relacionados à moda ou a produtos de beleza. 

Mas é do inglês norte-americano que provém a maior parte dos empréstimos do 

português do Brasil. 

 O estudo das particularidades que envolvem o ato de nomear entidades 

comerciais (produtos, marcas, serviço etc.) demandaria uma pesquisa à parte. O que 

podemos assegurar é que, modernamente, a nomeação resulta de um trabalho 

persistente de seleção vocabular, uso criativo e inusitado de recursos gráficos, 

construções ortográficas inovadoras, processos que conferem vida ao que se 

anuncia.

 O quadro a seguir possibilita uma melhor visualização dos recursos 

lingüísticos a que recorre a publicidade para nomear produto/serviço/marca: 
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1. FORMAÇÃO VERNACULAR 2. EMPRÉSTIMO LINGÜÍSTICO 

1.1 Derivação sufixal 
“Artex” (marca de lençol) 

2.1 Adoção 
“Split House” (loja de ar-condicionado) 

1.2 Derivação prefixal 
“Superinteressante” (nome de revista) 

2.2 Adaptação 
“Bayclin” (adaptação ortográfica: 
clean/clin)

1.3 Nome próprio 
“Moura Dubeaux” (nome de construtora) 

2.3 Hibridismo 
“Atlântico Prince” (português + inglês; 
nome de edifício) 

1.4 Onomatopéia 
“TIC-TAC” (nome de pastilha) 
1.5 Sigla 
“ADEMI” (Associação das Empresas 
Imobiliárias) 
1.6 Composição por justaposição 
“Casa-Grande Engenharia” (nome da 
construtora)
1.7 Composição por aglutinação 
“Classilíder” (caderno de classificados do 
DP)

2.3.2 Qualificação e exaltação 

Depois de nomeados, o produto ou a marca precisam ser revestidos de 

características, atributos positivos: traços de virtude (reconhecimento da qualidade), 

de força (reconhecimento da autoridade) ou de singularidade (reconhecimento da 

originalidade) (CARVALHO, 2002b). Esses traços conferidos ao produto ou à 

marca funcionam na mensagem publicitária como estratégia eficaz de persuasão e 

sedução.

 Para materializá-los, a publicidade se vale de vários recursos lingüísticos, 

entre os quais a seleção dos itens léxico-semânticos. Costa in Farias (1996) 

recomenda que tais itens sejam analisados através da relação de sentido (sinonímia 

e antonímia), de significado e significante (homonímia e polissemia), de 

intensificadores (enfatizadores e amplificadores) e de figuras de retórica, ou, como 
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preferimos, recursos estilísticos (eufemismo, metáfora, metonímia etc.). Acatamos a 

sugestão e passamos a estudar os itens léxico-semânticos à luz desses aspectos. 

 No que tange à sinonímia ou equivalência de sentido, Carvalho (2002a) 

afirma não haver sinônimos verdadeiros, apenas parassinônimos ou séries 

sinonímicas. Ilari (2001, p. 169) concorda com a autora, ao caracterizar os 

sinônimos como “palavras de sentido próximo, que se prestam, ocasionalmente, 

para descrever as mesmas coisas e as mesmas situações. Mas é sabido que não 

existem sinônimos perfeitos (grifo nosso): assim a escolha entre dois sinônimos 

acaba dependendo de vários fatores a serem explorados”. 

 Sobre os fatores que condicionam a escolha entre dois sinônimos ou séries 

sinonímicas, o autor retrocitado destaca: 

A fidelidade às características regionais da fala; 

A preocupação de ressaltar diferenças de sentido que uma palavra pode 

ensejar num discurso mais técnico; 

O grau de formalidade da fala; 

A preocupação em destacar, no objeto descrito, aspecto de forma ou 

função.

Além disso, é preciso levar em conta que no discurso publicitário, 

principalmente, a seleção vocabular deve ser adequada ao público-alvo do anúncio. 

Carvalho (2002b, p. 48) afirma que “quando o produto é de uso generalizado, os 

vocábulos são os usuais, embora empregados de maneira criativa. (...) Se o produto 

é dirigido à elite, contudo, a mensagem publicitária tenderá a ostentar termos mais 

específicos, numa linguagem mais distante do discurso cotidiano”. Ademais, ainda 

conforme a autora, na construção da mensagem publicitária “a palavra deixa de ser 

meramente informativa, e é escolhida em função de sua força persuasiva clara ou 

dissimulada” (p. 18). 
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 Com relação ao processo de antonímia, esse se manifesta mediante palavras 

ou expressões de sentidos opostos. A relação de oposição pode-se revelar de 

maneira parcial ou totalmente incompatível. Freqüentemente, segundo Carvalho 

(2002b), a mensagem publicitária recorre a pares de antônimos para causar impacto 

e ressaltar o valor do objeto. 

 A respeito do processo antonímico, Andrade e Medeiros (2000, p. 253) 

fazem alusão a dois aspectos que devem ser considerados: a oposição semântica 

expressa pelo radical (pequeno/grande, bom/mau) e a oposição expressa por 

prefixos (fiel/infiel, legal/ilegal). Além desses dois aspectos, Carvalho (2002b) 

acresce que a situação de oposição pode ser materializada por palavras de diferentes 

categorias gramaticais, relação antonímica não usual e antônimos graduais. 

 No que tange à homonímia, Dubois et al. (1978, p. 326) definem-na como “a 

identidade fônica (homofonia) ou a identidade gráfica (homografia) de dois 

morfemas que não têm o mesmo sentido de um modo geral”. Portanto, homônimo é 

uma palavra que se pronuncia ou se escreve como outra, sem, contudo, apresentar o 

mesmo sentido. 

 Na homonímia, os significantes podem coincidir na forma, porém, a origem 

(etimologia) deles é diferente, como em: homem são (sanu, sadio), São Jorge 

(sanctu, apócope de santo), são vários produtos (sunt, verbo ser). 

 Já na polissemia, fenômeno lingüístico que revela também palavras com a 

mesma forma mas significados diferentes, há apenas um significante, um étimo para 

vários significados. Segundo Costa in Farias (1996), a polissemia “é um fator de 

economia e flexibilidade da língua e seu funcionamento se dá no contexto”. 
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 Sobre a polissemia, Garcia (1980, p. 158) afirma que “as palavras são por 

natureza enganosas, porque polissêmicas ou plurivalentes. Muitas constituem 

mesmo uma constelação semântica como, por exemplo, ponto e linha, que têm 

(segundo dicionário de Laudelino Freire) mais de cem acepções”. Na mesma 

página, acrescenta o autor: “Isoladas do seu contexto ou situação, as palavras quase 

nada significam de maneira precisa inequívoca”. Entretanto, mesmo considerando 

que o contexto determina o sentido singular de uma palavra, esclarece Garcia que 

subsiste na palavra “um núcleo significativo mais ou menos estável e constante, 

além de outros traços semânticos potenciais em condições de se evidenciarem nos 

contextos em que ela aparece”. 

 Sandmann (2002, p. 76) ressalta a importância de se distinguir a polissemia 

lexical da polissemia sintática. Segundo o autor, na polissemia lexical, apenas uma 

unidade contém mais significados. Na polissemia sintática, unidades superiores, 

como o sintagma ou a frase, é que são ambíguas. 

 A polissemia e a homonímia, entre outros recursos da língua, geram um 

fenômeno bastante explorado pelo discurso publicitário: a ambigüidade, “qualidade 

que um enunciado possui de ser suscetível a duas ou mais interpretações 

semânticas” (CARVALHO, 2002b, p. 58). Embora recusada pela linguagem 

técnico-científica, na qual a clareza e a concisão são fatores determinantes para a 

eficácia da comunicação, a ambigüidade, na linguagem publicitária, funciona como 

estratégia de grande poder persuasivo. E sua força reside, sobretudo, na polissemia. 

 Conforme Martins (1997), a ambigüidade desperta a atenção e a curiosidade, 

enriquece a mensagem, impulsionando o leitor a percorrer mentalmente uma gama 

de sentidos e a selecionar, entre eles, um, desprezando os demais. Em publicidade, 

jogar com lexemas polissêmicos não é uma atividade pronta e espontânea, mas sim 

o resultado de uma laboriosa busca, de um trabalho de pesquisa e de escolha por 

parte do emissor, tendo em vista conduzir o leitor/consumidor à interpretação 
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adequada aos propósitos da mensagem: persuadir, seduzir e convencer esse 

leitor/consumidor a consumir determinado produto. 

 O processo de intensificação, embora não seja estudado de forma sistemática 

nas gramáticas, segundo Carvalho (2002b, p. 69), é um recurso muito utilizado na 

língua falada e escrita e, principalmente, nos discursos que objetivam influenciar o 

receptor, a exemplo do discurso publicitário. 

 A intensificação é um processo semântico que se manifesta por meio de 

advérbios, locuções adverbiais, adjetivos, gradação e repetição de nomes, com a 

finalidade de avivar os aspectos positivos do produto. 

 Quirk apud Carvalho (2002b) afirma que os intensificadores ampliam ou 

diminuem algumas unidades da frase e podem ser classificados semanticamente em 

enfatizadores, amplificadores e moderadores. 

 Os enfatizadores são representados pelos advérbios de modo, que salientam e 

reforçam o descrito (honestamente, claramente, seguramente etc.). 

 Os amplificadores projetam a uma escala superior o produto a que se 

referem. Subdividem-se em maximizadores e levantadores. Os maximizadores são 

representados pelos superlativos (o melhor, o máximo, totalmente, completamente 

etc.). No geral, sinalizam para uma leitura hiperbólica. Os levantadores constituem 

uma classe aberta, referem-se a um ponto alto numa escala. Incluem os graus dos 

adjetivos e dos advérbios, a comparação e a exclamação. 

 Quanto aos moderadores, cujo efeito é projetar a uma escala inferior o 

produto, são os menos aproveitados no texto publicitário, salvo se houver intenção 

de atenuar os aspectos negativos do produto ou os aspectos positivos do concorrente 

(mais ou menos, quase, dificilmente, no mínimo etc.). Obviamente, dentre os 
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intensificadores, são os enfatizadores e os amplificadores os mais utilizados pela 

publicidade.

 Observa Carvalho (2002b) que na língua portuguesa a intensificação pode ser 

obtida ainda pela reiteração do nome (sobretudo do adjetivo), pela repetição do 

verbo, pela formação sufixal dos aumentativos e diminutivos ou pela combinação 

de vários intensificadores. 

Os recursos estilísticos são objeto de análise da Estilística, “disciplina 

lingüística que estuda a expressão em seu sentido estrito de expressividade da 

linguagem, isto é, a sua capacidade de emocionar e sugestionar” (CÂMARA JR., 

1999, p. 110). Ullmanm apud Vilanova (1979, p. 9) afirma que a “Estilística é a 

ciência irmã da Lingüística, preocupando-se uma com os elementos da linguagem 

como tais e a outra com os elementos expressivos da comunicação”. 

 Ao estudar esses elementos expressivos da comunicação, Vilanova (op. cit.) 

agrupou-os em cinco processos pelos quais eles podem ser transmitidos: processos 

de ordem fonética, léxica, morfológica, sintática e pela linguagem figurada. A esse 

último daremos mais atenção porque o identificamos como o mais utilizado pela 

publicidade para qualificar e exaltar o produto. 

 A linguagem figurada está estreitamente ligada à conotação. Uma idéia pode 

ser expressa em linguagem usual, denotativa, ou apresentar-se envolta em sentidos 

figurados, conotativos. A linguagem figurada consiste em usar palavras em sentido 

diferente daquele em que convencionalmente elas são empregadas. As palavras 

assim utilizadas constituem os tropos ou figuras. Sandmann (2002, p. 85) define 

figuras de linguagem como “formas de expressão que fogem da linguagem comum, 

emprestando à mensagem maior vivacidade, vigor e criatividade, dependendo esta 

última qualidade naturalmente da maior ou menor originalidade”. 
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 Tradicionalmente, o estudo das figuras de linguagem vem sendo realizado 

sempre no âmbito dos estudos literários, como se essas figuram fossem propriedade 

exclusiva dos grandes escritores. Entretanto, o que observamos hoje é que as figuras 

de linguagem estão presentes no cotidiano de qualquer falante de um língua. A todo 

momento, em diversas situações comunicativas, nós as ouvimos, falamos, 

escrevemos, criamos e atualizamos. E elas sempre têm muito a nos dizer, 

principalmente nos discursos que buscam persuadir, seduzir o receptor. 

 Carvalho (2002b), ao indagar de dois publicitários – respectivamente, Jairo 

Lima e Roberto Dualibi – quais os recursos de linguagem que eles utilizavam em 

suas campanhas publicitárias, colheu os seguintes depoimentos: “(...) penso em 

qualquer mensagem como uma macrofigura de linguagem e a primeira escolha é a 

figura a servir de base para o texto e imagem. A campanha pode ser pensada em 

termos de hipérbole, pleonasmo, metonímia ou metáfora. Após a escolha, sigo o 

caminho traçado: o do exagero ou repetição, ou da parte pelo todo, ou da 

simbologia” (p. 29); “Os mesmos de sempre: metáfora ou metonímia” (p. 34). 

 O que podemos deduzir a partir desses depoimentos é que as figuras de 

linguagem, herança da antiga retórica, continuam sendo utilizadas até hoje. 

A propósito das figuras de linguagem, muitas definições e teorias têm sido 

formuladas particularmente sobre a metáfora. Câmara Jr. (1999, p. 166) a define 

como a “(...) transferência de um termo para um âmbito de significação que não é o 

seu; (...) não se fundamenta numa relação objetiva entre a significação própria e a 

figurada, mas, sim, numa relação toda subjetiva, criada no trabalho mental de 

apreensão; (...) a metáfora tem uma função expressiva, que é pôr em destaque 

aspectos que o termo próprio não é capaz de evocar por si mesmo (...)”. 

 Brandão (1989, p. 19) prefere defini-la como uma relação de semelhança 

entre a considerada significação própria e a figurada. Segundo o autor, a 
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substituição da significação própria pela figurada será autorizada se houver a 

presença de um traço comum às duas significações. 

 Dubois apud Andrade e Medeiros (2001, p. 288) discorda de Brandão ao 

enfocar a metáfora do ponto de vista do conteúdo semântico: “Metáfora não é 

propriamente uma substituição de sentido, mas uma modificação de conteúdo 

semântico”.

 As definições de metáfora aqui destacadas não se anulam, mas, sim, se 

complementam, uma vez que partem de uma mesma base: o significado. Mesmo 

assim, consideramos a definição de Câmara Jr. a mais abrangente e condizente com 

o objeto desta pesquisa: a mensagem publicitária. 

 A metonímia, ao contrário da metáfora, fundamenta-se numa relação objetiva 

entre a significação própria e a figurada. Citelli (1991, p. 21) define a metonímia 

como a “utilização de um termo em lugar de outro, desde que entre eles haja uma 

relação de contigüidade”. 

 Como podemos observar, as duas figuras estudadas até agora apresentam 

certas diferenças que podem ser assim resumidas: 

A metáfora realiza-se por associações de similaridade, semelhança; opera 

com termos de dois campos semânticos distintos; 

A metonímia utiliza associações de contigüidade, proximidade; opera 

com dois elementos pertencentes ao um mesmo campo semântico. 

Embora a metonímia não apresente a mesma força expressiva da metáfora, 

rotineiramente ela é usada na linguagem coloquial, às vezes sem que nos 

apercebamos do fato, como neste exemplo:
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 – Onde você pretende comprar seu apartamento? 

 – Em Casa Forte, onde há muito verde.

 A associação nesse exemplo é a seguinte: arbustos, árvores, plantas (causa) 

 verde (efeito). Há, portanto, uma relação de contigüidade entre os elementos 

(efeito pela causa). 

 A metonímia também pode ser utilizada intencionalmente, em mensagens 

publicitárias, como no anúncio seguinte, registrado por Sandmann (2002, p. 88): 

“Muitos investidores estão tranqüilos com as poupanças que fizeram. Alguns até 

moram nelas. Imóvel moeda forte” (FOLHA, 1990, p. A-10; propaganda da Lopes 

Consultoria de Imóveis). A associação metonímica nesse anúncio está entre o meio 

de compra, o dinheiro, e o que se comprou com ele, o imóvel. Daí por que “morar 

na poupança”. 

 Existem autores que consideram a sinédoque um tipo especial de metonímia. 

Na sinédoque, a substituição de um termo por outro parte de uma relação de 

inclusão (da parte pelo todo, do todo pela parte). Sobre tal assunto não há consenso 

entre os autores. Com efeito, os limites entre metonímia e sinédoque são por demais 

tênues. Não existem entre elas fronteiras bem delimitadas. Modernamente, o 

conceito de metonímia tem englobado o de sinédoque, com o que concordamos, 

pois mais importante do que distingui-las é compreender que ambas se baseiam 

numa relação objetiva (de proximidade ou inclusão) e que essa relação poderia ser 

traduzida como uma substituição da causa pelo efeito, da parte pelo todo, da matéria 

pelo produto, da obra pelo autor, da marca pelo produto etc. 

 Não resta dúvida de que a metáfora e a metonímia são as figuras de 

linguagem mais utilizadas. O lingüista Roman Jakobson apud Citelli (1991, p. 20) 

as considera como espécie de matizes presentes – ora com dominância de uma, ora 

com de outra – na imensa maioria dos textos. 
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 Apesar disso, outras figuras também são usadas para ampliar a 

expressividade da mensagem. É o caso do eufemismo, através do qual, 

intencionalmente, para não chocar o interlocutor, substitui-se uma palavra ou 

expressão considerada desagradável, ofensiva ou grosseira por outra palavra ou 

expressão de sentido mais agradável, menos chocante. Em publicidade, o 

eufemismo é bastante utilizado para atenuar, disfarçar certos termos considerados 

tabus: idade, aparência física, situação financeira (principalmente a pobreza), partes 

do corpo etc. 

 A repetição é uma figura que também é destacada por Farias (1995) em sua 

ficha de análise. Como o próprio nome diz, consiste a repetição em copiar, reiterar 

palavras ou orações para intensificar ou enfatizar a afirmação, ou sugerir insistência, 

progressão. Segundo o autor, o tipo mais assíduo de repetição no discurso 

publicitário é a anáfora, recorrência de uma ou mais palavras no início do 

enunciado.

 Outra figura que segundo Sandmann (2002, p. 89) tem alta freqüência na 

publicidade é a personificação. Diz o autor: “Quando personificamos alguma coisa, 

atribuímos-lhe propriedades de pessoa humana, isto é, propriedades que, por 

natureza, elas não tem. O efeito é, naturalmente, estilístico ou expressivo, com 

destaque à exaltação das qualidades da coisa, principalmente quando se trata de um 

produto de marketing”. 

 O quadro seguinte permite uma melhor visualização dos recursos lingüísticos 

utilizados pela publicidade para qualificar e exaltar produto/serviço/marca: 
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1. ITENS LÉXICO-SEMÂNTICOS 2. FIGURAS DE LINGUAGEM 

1.1 Sinonímia/antonímia 
“Paz e tranqüilidade que você precisa 
perto do agito que seus filhos querem” 
(classificado de imóvel) 

2.1 Metáfora 
“Ancore seus sonhos no melhor dois 
quartos da região” (classificado de 
imóvel)

1.2 Homonímia/polissemia 
“O melhor negócio da praça”
(classificado de imóvel localizado na 
praça de Casa Forte) 

2.2 Metonímia/sinédoque 
“O melhor dois quartos de Casa Forte” 
(classificado de imóvel) 

1.3 Intensificadores 
“O melhor preço para você morar no que 
é seu” 

2.3 Eufemismo 
“Em três semanas, redução visível dos 
sinais do tempo” (publicidade de produto 
de beleza)
2.4 Repetição (anáfora) 
“O brilho que dura, dura, dura, dura”
(publicidade de tintura de cabelo) 
2.5 Personificação 
“Eles têm dupla personalidade: perfeitos 
para pessoa física ou jurídica” 
(publicidade de computadores) 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Seleção do corpus 

 O corpus desta pesquisa constitui-se de dez anúncios classificados de venda 

de imóveis novos, elaborados por publicitários (trata-se, portanto, de classificados 

destacados) e publicados aos domingos nos cadernos Classificados JC, do Jornal do 

Commercio, e Classilíder DP, do Diário de Pernambuco. 

 Escolhemos o suporte jornal como fonte de pesquisa por duas razões. Em 

primeiro lugar porque, embora os anúncios de venda de imóveis novos sejam hoje 

divulgados em diferentes veículos (revistas especializadas, panfletos, encartes, 

outdoor, rádio, TV), é no jornal que esses anúncios são social e historicamente 

reconhecidos como classificados. Em segundo lugar porque o jornal, apesar de 

enfeixar uma grande variedade de gêneros textuais (editorial, notícia, manchete), 

que têm suscitado inúmeras pesquisas, costuma ser descartado como material de 

estudo quando o assunto é anúncio publicitário. O que não se justifica, uma vez que 

o jornal é comprovadamente o veículo de maior abrangência depois da televisão. 

 A coleta do corpus foi feita inicialmente sem critérios prévios e sem 

obedecer a uma rotina rigorosa (não coletamos anúncios todos os domingos porque, 

conforme notamos, muitos se repetiam semana após semana). Só em seguida é que, 

considerando a natureza do produto, restringimos o corpus com base em três 

critérios: localização do imóvel anunciado, legibilidade e formatação do anúncio.

Com relação ao primeiro critério, selecionamos para análise apenas anúncios 

de imóveis localizados em bairros do Recife. Quanto ao segundo, a legibilidade, 

justifica-se pelo fato de que a publicidade em jornal geralmente não dispõe de 

recursos gráficos (qualidade do papel, por exemplo) bons o suficiente para garantir 
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a perfeita visualização do produto, como acontece nas revistas. Quanto à 

formatação, só foram considerados nesta pesquisa os anúncios cujo tamanho não 

excedia uma folha tamanho A4. Isso porque anúncios com no máximo essa medida 

seriam mais facilmente reproduzidos e arquivados. 

3.2 Etapas da pesquisa 

 Para analisar os classificados selecionados, seguimos alguns passos. 

Primeiramente, fizemos um levantamento da literatura sobre o gênero anúncios 

classificados. Essa etapa da pesquisa revelou-se árdua e pouco produtiva, pois são 

quase desconhecidos no meio acadêmico estudos sobre esse gênero textual. Apesar 

disso, encontramos em Os discursos jornalísticos, organizado por Sílvia Inês C. C. 

de Vasconcelos em 1999, dois artigos acerca dos classificados de emprego, 

denominados classificados de linha. Dois verdadeiros achados em meio a uma 

busca até então infrutífera. Infelizmente, a perspectiva das autoras dos artigos 

distanciava-se da nossa a partir do tipo de classificados escolhido para análise. 

Diante disso, decidimos nos guiar por trabalhos (livros, dissertações, artigos) sobre 

o gênero anúncio publicitário. 

 Em seguida, por meio de analogia aos elementos estruturais desse gênero, 

focalizamos os itens lexicais que nomeiam os imóveis. Já nos títulos, destacamos os 

itens lexicais que mais firmemente poderiam conferir ao público idealizado e ao 

produto qualificações e atitudes capazes de identificá-los. Finalmente, avaliarmos 

em que medida esses itens contribuem para a força argumentativo-persuasiva da 

mensagem nesse gênero textual específico da publicidade. 
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 Na página a seguir, apresentamos um quadro que permite uma visão geral do 

corpus.

Nº NOMEAÇÃO LOCALIZAÇÃO TÍTULO
01 Atlântico Prince Boa Viagem Imagine você morando pertinho

de tudo
02 Palácio de Queluz Boa Viagem Você vai se sentir um rei
03 Gorbea Boa Viagem Quando o bolso e o coração 

falam juntos
04 Lygia Melo Boa Viagem Faça as contas e feche o melhor 

negócio
05 Place de la Bastille Boa Viagem Está na hora de dar um passo a 

mais na sua vida 
06 Château Lê Bourget Boa Viagem Chegou a sua vez de morar a

30m do mar
07 Castello dei Príncipe Boa Viagem Praia de Boa Viagem: sua

vizinha mais ilustre
08 Residencial Tigre Casa Forte O melhor 2 quartos de Casa 

Forte
09 Adriana Setúbal Um apartamento sob medida 

para o seu bolso
10 Jardim Botânico 

Residence
Curado Mude-se já! Aluguel nunca 

mais
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3.3 Análise dos classificados 

CLASSIFICADO Nº 1 

NOMEAÇÃO: ATLÂNTICO PRINCE 

LOCALIZAÇÃO: BOA VIAGEM 

TÍTULO: “IMAGINE VOCÊ MORANDO PERTINHO DE TUDO”. 

 À primeira vista, trata-se de um mapa (ampliado, legível) onde podemos 

localizar o imóvel anunciado. Nesse mapa, por meio de recursos visuais e 

lingüísticos, o autor põe em foco a exata localização do edifício e sua 

circunvizinhança. Tal estratégia vai coerentemente ao encontro do argumento 

evidenciado pelo título: “Imagine você morando perto de tudo”. 

 O sintagma “pertinho de tudo”, fio condutor da argumentação, tem como 

referentes (bem destacados no mapa) os seguintes itens lexicais: 

Posto Petrobrás; 

Bandepe;

Hiper bompreço; 

Shopping center; 

Igreja;

Colégio Santa Maria; 

Colégio Atual; 

Banco Real; 

Academia de ginástica; 

Padaria;

Curso de inglês. 

Essa seleção lexical explora um estilo de vida reconhecido pelo público-alvo, 

ou seja, comprador ideal para o produto: família de classe média alta, de situação 
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socioeconômica que lhe permite ter conta bancária, comer em restaurante, cuidar do 

físico em academia, freqüentar shopping, ter filhos em escola particular e curso de 

inglês. Enfim, está desenhado o público-alvo, o destinatário ideal para ser 

persuadido pela mensagem a comprar um apartamento no edifício Atlântico Prince. 

 Ao qualificar o imóvel como “pertinho de tudo”, já possibilita a sua 

exaltação/singularização em meio a todo o universo de imóveis localizados em Boa 

Viagem e ofertados todos os domingos nos classificados dos jornais. Não é só 

morar em Boa Viagem, que por si só já é uma localização exaltada pela sociedade 

como bairro nobre, de elite, solo mais valorizado da cidade. Mas é, além de tudo 

isso, pertinho de tudo.

 O recurso da intensificação do advérbio perto através do sufixo “inho” 

(“pertinho”), como também a expressão “imagine você”, são formas bastante 

conhecidas e usadas pelos falantes língua portuguesa, principalmente no seu dia-a-

dia, em situações informais. Essas formas na mensagem em estudo contribuem para 

promover a interação, pondo em prática a concepção de linguagem como forma de 

ação, lugar de interação no qual os papéis e atitudes dos participantes são 

determinantes para a eficácia da comunicação (KOCH, 2003). Ao mesmo tempo, 

elas mascaram a intenção de vender o produto, uma preocupação constante nos 

anúncios publicitários (é como se fosse uma conversa entre amigos: “Imagine 

você...”).

 Outro recurso importante que reforça o teor persuasivo da mensagem é o 

sintagma que nomeia o imóvel, uma formação híbrida (português + inglês): 

“Atlântico Prince”. O termo “Atlântico” – semanticamente ligado a mar, praia, 

oceano – implicitamente refere-se à localização: praia de Boa Viagem. Adaptando o 

nome “Atlântico Prince” ao nosso idioma, teríamos algo como “Príncipe do 

Atlântico”, uma metáfora bastante requintada para o imóvel. Não é qualquer prédio: 

é o “príncipe do Atlântico”, e fica pertinho de tudo. 
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 Portanto, verificamos na seleção lexical que nomeia e exalta o produto o 

autor singularizar o imóvel e delinear o destinatário ideal, confirmando a assertiva 

bakhtiniana de que a palavra é orientada para um destinatário pertencente a uma 

geração, a um gênero e a uma classe específicos. É nisso que reside o teor 

agumentativo-persuasivo dessa mensagem. 

 Segundo Sant’Anna (2002), o desejo é o motivo atual e imediato para o 

anúncio provocar uma reação no consumidor. Para vender um batom, por exemplo, 

apela-se para a necessidade de atração sexual, através do desejo de ser bela. Para 

vender um imóvel (bem durável) localizado em Boa Viagem, apela-se para quê? No 

caso da peça analisada, para a necessidade de cumprir com os compromissos 

(sociais, profissionais, domésticos) agendados pela sociedade moderna para a classe 

média/alta. Mas de maneira prática e cômoda – e menos estressante. Esse é o desejo 

configurado lingüisticamente no título pelo sintagma “pertinho de tudo”. 

CLASSIFICADO Nº 2

NOMEAÇÃO: PALÁCIO DE QUELUZ 

LOCALIZAÇÃO: BOA VIAGEM 

TÍTULO: “VOCÊ VAI SE SENTIR UM REI”. 

 O texto que ora analisamos apresenta o nome do edifício numa moldura em 

forma de brasão. Logo ao lado, o título – “Você vai se sentir um rei” – escrito e 

letras grandes, num tom azulado, que discretamente contrasta com a cor amarelada 

da folha do jornal. Além disso, toda a peça está emoldurada de forma a induzir o 

leitor a visualizar o anúncio como uma obra de arte antiga, objeto comum na 

decoração sofisticada dos palácios. 

 A partir dessa contextualização verbal/visual, o autor da peça desencadeia o 

processo persuasivo com base em imagens que aposta serem familiares ao público-



66

alvo. Imagens que sugerem um estilo de vida regado a luxo, mordomia, requinte, 

singularidade. Enfim, no título, o lexema “rei” e sua relação semântica com o 

sintagma nominal que nomeia o prédio – “Palácio de Queluz” – geram inferências 

positivas, valores ideologicamente almejados pela sociedade contemporânea, mas 

acessíveis apenas a uma classe socioeconômica privilegiada. Como se pode 

observar, o nome do prédio e o título do classificado conferem ao imóvel uma 

superioridade em relação aos demais e criam a imagem do destinatário ideal desse 

produto. Segundo Monnerat (2003), “o receptor ideal pertence a uma comunidade 

de consumidores e a publicidade constrói o tipo ideal de consumidor pelos modelos 

de comportamentos consumistas divulgados e baseados no senso comum”; “As 

pessoas são atraídas pela publicidade que lhes interessa, de acordo com a idéia que 

fazem do mundo que as cerca. Isto inclui a influência de sua educação, seu nível de 

instrução, a maior ou menor sutileza de espírito, o meio social em que vivem etc.” 

(p. 46). 

 Neste anúncio, a construção metafórica que nomeia o imóvel e sua relação 

com o título se encarregam de construir o tipo ideal de consumidor, ou seja, 

ressaltam os ideais de comportamento daqueles que já residem ou pretendem (e 

podem) residir num bairro considerado pelo senso comum e pelo mercado 

imobiliário como nobre. Portanto, ao mesmo tempo, “Palácio de Queluz” nomeia, 

qualifica e exalta o produto. 
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CLASSIFICADO Nº 3 

NOMEAÇÃO: GORBEA 

LOCALIZAÇÃO: BOA VIAGEM 

TÍTULO: “QUANDO O BOLSO E O CORAÇÃO FALAM JUNTOS”. 

Nesse texto, o título chama a atenção do leitor pela cor, tamanho da letra e 

pelo recurso estilístico da personificação dos itens lexicais – bolso e coração. Esse 

recurso induz a pergunta: qual a relação existente entre bolso, coração e o produto 

imóvel? Para responder a essa pergunta, o leitor terá de penetrar “no reino das 

palavras” por outros caminhos, caminhos que o levem a uma outra realidade, a 

realidade simbólica.

Bolso e coração, lexemas destacados, são de forte conteúdo semântico e 

ideológico. Metonimicamente, o primeiro evoca dinheiro, preço, pagamento; o 

segundo, sentimentos. São palavras de sentidos opostos, portanto, estão numa 

relação antonímica. Mas no título são parceiras e não adversárias. É essa idéia, 

gerada pelo título, que impõe o teor argumentativo-persuasivo da mensagem. 

A parceria entre bolso e coração, enaltecida no texto, é desfeita pelo senso 

comum quando se trata de negócios. Principalmente quando se trata da ação de 

compra/venda de produtos de alto preço, como imóvel, automóvel, 

eletrodomésticos. Pois o consumidor que deseja adquirir esse tipo de produto dedica 

mais tempo à busca de informações. Ele avalia, compara, até decidir pela compra. 

E, nessa avaliação, o coração se cala e fala a voz da razão – o bolso. Mas quando os 

dois – bolso e coração – falam juntos, a decisão logo virá. A carga emotiva do título 

se completa com uma ilustração onde se vê um casal jovem, acompanhado de uma 

criança, todos felizes e sorridentes. Simbolicamente, o protótipo da família feliz. Tal 

cena reforça, confirma a idéia sugerida pela palavra coração: quando bolso e 

coração se entendem, todos ficam felizes. 
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O recurso estilístico da personificação, segundo Sandmann (2002), atribui 

propriedades de pessoa humana a alguma coisa que, por natureza, ela não as tem. 

Ao usar esse recurso, a publicidade exalta a qualidade da coisa personificada. No 

caso da peça analisada, implicitamente, a personificação singulariza a ação de 

comprar um apartamento no edifício Gorbea: é quando bolso e coração falam 

juntos.

Nessa peça, não há claramente uma alusão lingüística relacionada ao 

destinatário. Ele é identificado através da ilustração à qual já nos referimos.

Com relação à nomeação, não há uma relação direta com a carga persuasiva 

apresentada no título. Intencionalmente, o nome do prédio não é destacado. Isso não 

foi uma decisão ingênua do autor. Pois o lexema Gorbea, pouco conhecido, leva o 

leitor a buscar qual a sua origem. E irá descobri-la na assinatura, parte final do 

anúncio: “Construtora Gorbea”. A repetição do nome “Gorbea” é um recurso 

estilístico de grande efeito enfatizador: “Edifício Gorbea”, “Construtora Gorbea”. 

Essa repetição qualifica, no caso, a construtora, que espera assim sair do anonimato 

do mercado imobiliário, impondo seu nome. 

O que podemos observar nessa publicidade é que os recursos estilísticos da 

personificação (título), da metonímia (bolso por dinheiro, coração por emoção) e da 

repetição do nome Gorbea contribuem para a força persuasiva da mensagem.   
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CLASSIFICADO Nº 4 

NOMEAÇÃO: LYGIA MELO 

LOCALIZAÇÃO: BOA VIAGEM 

TÍTULO: “FAÇA AS CONTAS E FECHE O MELHOR NEGÓCIO”. 

 O classificado que passamos agora a analisar procura transmitir aos 

interessados uma proposta bastante apreciada pela sociedade materialista de hoje: 

investir em negócios com lucro certo, garantido, comprovado pelos números. 

Cálculos e calculadoras, indispensáveis à vida de qualquer homem de negócios, 

nunca falham. Portanto, são indicadores seguros e confiáveis de onde se deve 

investir. Não se aplica dinheiro em qualquer negócio, mas “no melhor negócio”. E o 

autor aposta na seguinte inferência do leitor: o melhor negócio é comprar um 

imóvel no edifício Lygia Melo, localizado em Boa Viagem, solo mais caro e 

cobiçado da cidade do Recife. A partir daí, está desenhado o público-alvo dessa 

publicidade: um homem de negócios, um investidor bem-sucedido que já é 

proprietário de um imóvel, mas é conduzido pela mensagem a ver na compra de um 

imóvel como um investimento seguro, que vai gerar lucro certo. 

 Com essa estratégia, o autor da peça encobre o objetivo primeiro do anúncio: 

vender o imóvel e, conseqüentemente, gerar lucro para o anunciante do qual ele é 

porta-voz. O lucro – e o título autoriza esta interpretação – é transferido para o 

destinatário. Caso ele tenha alguma dúvida, é só fazer as contas. 

 Outra observação pertinente é o fato de o título ser constituído por orações 

sintaticamente independentes, mas semanticamente dependentes quando inseridas 

no contexto dos negócios, das aplicações financeiras: quem investe visa ao lucro; e 

para garantir o lucro, antes se fazem contas. Além desse aspecto, observamos um 

jogo fonológico com as palavras “faça” e “feche”, recurso bastante comum na 

linguagem poética e que chama a atenção do leitor para o conteúdo da mensagem. 

Sandmann (2002), ao se referir ao aspecto fonológico da mensagem publicitária – 
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no nosso caso, a repetição do fonema “f” no início de “faça” e “feche” – facilita a 

memorização do conteúdo e induz o interlocutor à ação, principalmente em se 

tratando, conforme Farias (1995), de um título injuntivo.  

 Embora a ilustração não seja foco desta pesquisa, todas as considerações 

sobre o destinatário ideal do anúncio são reforçadas pela imagem de um homem de 

meia idade, de óculos, compenetrado, sério – estereótipo do homem de negócios. 

 Com relação à nomeação “Lygia Melo”, ela não contribui nem com o 

conteúdo temático e nem com o teor persuasivo do título. Quando se nomeia um 

imóvel com um nome próprio de pessoa, isso ocorre por dois motivos: ou o nome é 

dado pelo fato de ser a pessoa ser reconhecida pela sociedade, ou o nome é 

escolhido pelo antigo proprietário do terreno onde o prédio foi construído, em 

acordo contratual com a construtora. Nesse segundo caso, normalmente, são 

escolhidos nomes de pessoa da família. Parece ser o caso dessa peça. Por isso, 

sabiamente, o publicitário descartou a nomeação em sua dinâmica persuasiva, ao 

verificar que o nome escolhido não reforçaria sua diretriz argumentativa. 

 O que podemos concluir dessa análise é que a qualificação e a exaltação do 

produto concentram-se no título, do qual destacamos os itens lexicais “faça/feche”, 

“contas” e “o melhor negócio”, esses dois últimos pertencentes ao campo semântico 

da área financeira. Isso é coerente com o destinatário ideal do anúncio. 
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CLASSIFICADO Nº 5

NOMEAÇÃO: PLACE DE LA BASTILLE 
LOCALIZAÇÃO: BOA VIAGEM 

TÍTULO: “ESTÁ NA HORA DE DAR UM PASSO A MAIS NA SUA VIDA”.

O jogo com a polissemia da palavra “passo” no título é o item lexical-chave 

dessa publicidade. Os dicionários registram vários sentidos para ela. Entre eles 

destacamos: passo como ato de deslocar o ponto de apoio do corpo de um pé para 

outro por meio de movimento para frente, para trás ou para os lados; ato, negócio, 

assunto; iniciativa, resolução. É a partir desses sentidos que o autor constrói sua 

dinâmica persuasiva/argumentativa. 

Sandmann (2002), ao comparar a linguagem técnica ou científica com a da 

publicidade, afirma que a primeira tem como ideal a monossemia, enquanto a 

segunda “dá-se muito bem ou atinge muito bem sua finalidade, se contiver 

polissemia (...)” (p. 74). Acrescenta o autor que jogar com palavras visa “entreter o 

destinatário, desafiá-lo a entender a mensagem, prender sua atenção, enfim, e, em 

última análise, fazê-lo consumir o produto ou servir-se de um serviço” (ibidem). 

O jogo com os sentidos da palavra “passo” permite que o leitor realize várias 

leituras. Mas o anúncio, como um todo, sinaliza a direção que ele deverá tomar: 

para frente. Pois a ideologia consagrada, aprovada pela sociedade e reconhecida 

popularmente é que devemos sempre caminhar para frente; quem anda para trás é 

caranguejo.

Expressões como “os primeiros passos”, “um passo muito importante, muito 

sério na vida”, “ninguém o forçou a dar esse passo” são bastante corriqueiras na 

língua portuguesa. Mas o que relaciona esses usos conotativos da palavra “passo” à 

prática sociodiscursiva de compra e venda de um imóvel? Ora, o texto sugere que o 

receptor já deu outros passos, mas agora é a vez de dar um passo a mais: em direção 

ao edifício “Place de la Bastille”, que está pronto para morar no melhor trecho de 
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Boa Viagem. Não é mais um passo, mas um passo a mais além dos outros que você 

deu em sua vida.  

Esse passo, considerando a natureza do produto anunciado (imóvel), pode ser 

entendido como um investimento. Pois na polissemia da palavra “passo” o sentido 

de “negócio” está também inserido. O destinatário ideal dessa publicidade, portanto, 

pode até ser proprietário de um imóvel, pode até já ter dado esse passo. Mas dar um 

a mais, ou seja, comprar outro imóvel, é fazer um excelente negócio. E isso “está na 

hora”.

Com relação à nomeação (“Place de la Bastille”) verifica-se a adoção de um 

empréstimo lingüístico. Recurso bastante expressivo e de grande teor persuasivo 

pela ideologia que o perpassa. Pertence ao que Carvalho (2002b) denomina de 

“léxico do prestígio”. A língua francesa ainda exerce grande influência quando o 

texto se propõe a expressar bom gosto, requinte, finura. 

Além disso, a identidade fônica “passo” e “paço” (palácio, edifício suntuoso, 

nobre) reforça a idéia em que o autor apostou: um passo para o Place de la Bastille é 

um passo para um paço.  

A força suasória desse anúncio, considerando os aspectos priorizados nesta 

pesquisa, pode ser constatada já no título, através do jogo com a polissemia da 

palavra “passo”, e na nomeação, através da adoção do estrangeirismo. Ambos os 

recursos qualificam, exaltam e, portanto, singularizam o produto (imóvel), 

destacando-o entre os demais. 
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CLASSIFICADO Nº 6 

NOMEAÇÃO: CHÂTEAU LE BOURGET 

LOCALIZAÇÃO: BOA VIAGEM 

TÍTULO: “CHEGOU A SUA VEZ DE MORAR A 30M DO MAR”. 

 O anúncio classificado do edifício Château Le Bourget exalta o produto a 

partir do sintagma “a 30m do mar”. A referência à distância numericamente 

determinada do edifício em relação ao mar é o fio condutor da argumentação. 

Principalmente considerando que esse mar é o de Boa Viagem. O autor da peça 

confia tanto nesse argumento a ponto de dispensar maiores informações a respeito 

da localização do prédio, como a rua exata ou um mapa de localização. 

 Mas nessa peça o endereço não é mencionado porque não é relevante. O 

autor dá uma pista ao leitor: “30m do mar” (de Boa Viagem). Que informação sobre 

localização seria melhor do que essa para persuadir alguém a comprar um 

apartamento em Boa Viagem? 

 Além disso, o título (do tipo declarativo, segundo Farias [1995]) como um 

todo – “Chegou a sua vez de morar a 30m do mar” – autoriza o leitor a inferir que 

outras pessoas estão esperando, aguardando a vez de morar “a 30m do mar”. Mas o 

leitor e possível comprador do imóvel não precisa ficar à espera, pois “chegou a sua 

vez”.

 Com relação ao nome do prédio – “Château le Bourget” –, constatamos a 

adoção de um empréstimo lingüístico de origem francesa. O lexema “château” 

(castelo), tanto em seu idioma de origem quanto no português, é de grande 

freqüência na nomeação de prédios localizados em Boa Viagem. Isso vem reforçar a 

ideologia dominante sobre o bairro: lugar nobre, solo mais caro da cidade, 

moradores com alto padrão de vida, prédios luxuosos. Nada mais coerente e 

convincente, portanto, que nomear o prédio como “castelo”. 
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 Na localização exaltada no título (“a 30m do mar”), na individualização “sua 

vez” e na nomeação “Château le Bourget”, o autor dessa publicidade desenha seu 

destinatário ideal: um investidor ou uma família de alto poder aquisitivo. Inferência 

permitida pelas expressões usadas no corpo do texto, como: “três garagens”, “três 

suítes”. Todos os atributos acima configuram o destinatário a que a mensagem se 

dirige. E é nisso que reside a força persuasiva da publicidade. 

CLASSIFICADO Nº 7 

NOMEAÇÃO: CASTELLO DEI PRINCIPE 

LOCALIZAÇÃO: BOA VIAGEM 

TÍTULO: “PRAIA DE BOA VIAGEM. SUA VIZINHA MAIS ILUSTRE”. 

 A personificação da praia de Boa Viagem como uma vizinha ilustre parece 

ser o recurso estilístico selecionado pelo autor dessa publicidade para chamar a 

atenção do leitor. A palavra “vizinha”, no contexto “sua vizinha mais ilustre”, 

qualifica e exalta o produto. Uma vez que o ato de morar implica ter vizinhos, já 

que vivemos em comunidade e não isolados numa ilha. Moramos cercados de 

vizinhos por todos os lados. Vizinhos aos quais atribuímos bons e maus predicados. 

Ter uma boa vizinhança parece ser preocupação de qualquer pessoa que deseje 

adquirir um imóvel, principalmente pelo fato de que só se conhecem os vizinhos 

depois de se instalar no imóvel. 

 Pertence ao senso comum a expressão “política da boa vizinhança”, o que, 

semanticamente, significa “viver bem com o próximo, mesmo que o próximo não 

seja um bom vizinho”. Porém, no caso do edifício “Castello dei Principe”, isso não 

vai ser um problema, pois a vizinha mais ilustre é a praia de Boa Viagem. 

 Ter como vizinho a praia de Boa Viagem foi a forma encontrada pelo autor 

para exaltar a principal qualidade do produto: sua localização. O intensificador 
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“mais” deixa implícito que o destinatário terá outros vizinhos ilustres. A praia é que 

será o mais ilustre entre todos. Morar em Boa Viagem já conota luxo, status, 

requinte e poder. Imagine, além disso, ser vizinho da praia... É nesse aspecto que o 

produto é singularizado e se destaca no jardim de concreto em que se transformou o 

bairro.

 Quanto à nomeação “Castello dei Principe”, parece comum no corpus 

analisado, quando se trata de imóvel localizado em Boa Viagem, denominá-lo de 

“castelo” (português), “castello” (italiano) e “château” (francês). Uma estratégia 

argumentativa do autor que vem reforçar a ideologia reconhecida pela sociedade 

sobre o bairro: lugar da elite, da classe privilegiada, da “nobreza”. Ao mesmo tempo 

que a nomeação exalta o imóvel, idealiza o destinatário: um “monarca” que vai 

reinar nesse castelo. 

CLASSIFICADO Nº 8 

NOMEAÇÃO: RESIDENCIAL TIGRE 

LOCALIZAÇÃO: CASA FORTE 

TÍTULO: “O MELHOR DOIS QUARTOS DE CASA FORTE”. 

No título dessa publicidade, constatamos a presença de uma proposição 

argumentativa: “O melhor dois quartos de Casa Forte”. Como quem argumenta o 

faz com o objetivo de convencer alguém, o leitor é impulsionado a procurar no texto 

a razão por que o edifício Residencial Tigre é o melhor em sua categoria. O item 

lexical “o melhor” qualifica, exalta o imóvel e, portanto, singulariza-o entre os 

demais.  

Com relação à nomeação, no sintagma “Residencial Tigre”, a palavra 

“Tigre” aparece destacada. No plano simbólico, ela representa força, agilidade e 

poder. Relacionando essa simbologia à natureza do produto, encontramos uma certa 
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relação analógica: construção resistente, agilidade na entrega do imóvel, atributos 

de grande valor argumentativo quando se trata de venda de imóvel. 

Ao trocar o nome edifício por “Residencial”, o autor transferiu ao produto 

uma conotação de nobreza, bastante coerente com a localização – bairro de Casa 

Forte. Portanto, outro elemento lexical que exalta e singulariza o imóvel. O nome de 

um animal selvagem (tigre) para compor o nome do prédio ao lado do vocábulo 

residencial alia simbolicamente nobreza e poder.

Com relação ao destinatário, nas partes do anúncio analisadas (nome e título) 

não percebemos claramente marcas lingüísticas que o identifiquem. Mas, no título, 

a construção metonímica “dois quartos” (parte pelo todo) permite vislumbrar o 

destinatário ideal: família pequena, casal sem filhos, homens ou mulheres com 

situação financeira definida e que apreciem sempre o melhor.

Nessa peça, o teor argumentativo/persuasivo se configura pelo maximizador 

– o melhor – e pela carga simbólica existente na nomeação do imóvel. 

CLASSIFICADO Nº 9 

NOMEAÇÃO: ADRIANA 

LOCALIZAÇÃO: SETÚBAL 

TÍTULO: “UM APARTAMENTO SOB MEDIDA PARA O SEU BOLSO”. 

 No título desse classificado, pela marca metonímica registrada em “bolso” 

por “dinheiro” e a expressão socialmente conhecida “sob medida”, o autor destaca o 

principal atrativo do produto: o preço. Segundo a mensagem, o dinheiro que será 

desembolsado na compra do imóvel não será problema para o possível comprador, 

pois o preço já foi calculado a priori para se ajustar ao seu bolso (“um apartamento 

sob medida para o seu bolso”). 
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 A partir dessa estratégia, o autor exalta o produto e idealiza o destinatário: 

uma família sem imóvel próprio. E se, nesse caso, o problema é o bolso, ele acaba 

de ser solucionado, pois o imóvel anunciado é sob medida para a sua situação 

financeira.

 É interessante observar no título outra marca metonímica: o “apartamento” 

pelo “edifício”. É comum, na maioria dos classificados (não só nos analisados nesta 

pesquisa), exaltarem-se o edifício e a localização como fatores que reforçam a 

argumentatividade da mensagem. Contudo, no caso do edifício Adriana, 

desprezaram-se ambos os aspectos. Isso porque o prédio nem se localiza em bairro 

nobre e nem apresenta estrutura requintada. A nomeação do imóvel também não 

possui força argumentativa. Trata-se de nome próprio comum, sem sobrenome. Por 

isso, o autor investiu na relação apartamento-preço para construir sua dinâmica 

argumentativa.

 A expressão “sob medida”, semanticamente interpretada como “feito para 

você”, “exclusivamente para você”, “só para você”, “ideal para você”, é bastante 

usada em diversas práticas sociais. É comum em jornais e revistas encontrarmos a 

expressão “sob medida” ligada à fabricação de móveis e confecção de roupas. O 

princípio dessa prática é medir antes de fazer para que o produto final saia 

exatamente como o cliente o idealizou. Ou seja, sem precisar de ajustes ou reparos. 

Pois, se assim não fosse, não seria “sob medida”. 

 Transpondo essas reflexões para a venda de um apartamento, o leitor e 

possível comprador é induzido a inferir que o imóvel anunciado é o ideal para ele, 

pois tudo o que é feito sob medida é personalizado, não é para qualquer um. Assim, 

a relação estabelecida entre “sob medida para o seu bolso” e o produto é de 

exclusividade, distinção. 
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 Observamos nessa peça que o título, no qual destacamos a construção 

metonímica com as palavras “bolso” e “dinheiro”, “apartamento” e “edifício”, é a 

base da dinâmica persuasiva do autor, uma vez que a nomeação, a localização e o 

próprio edifício não possuem atributos convincentes para chamar a atenção do leitor 

e convencê-lo a comprar o imóvel. 

CLASSIFICADO Nº 10 

NOMEAÇÃO: JARDIM BOTÂNICO RESIDENCE 

LOCALIZAÇÃO: CURADO 

TÍTULO: “MUDE-SE JÁ! ALUGUEL NUNCA MAIS”. 

 No título desse classificado, observa-se a utilização de uma linguagem 

simples, direta, “vendedora”. Isso se justifica pelo fato de o anúncio se dirigir a um 

público específico: pessoas de baixa renda que alimentam o sonho da casa própria.  

O edifício Jardim Botânico Residence não se localiza em bairro nobre, não 

está perto de tudo, é distante do mar e tampouco se assemelha a um castelo. Por 

isso, estrategicamente, o autor da peça, para chamar a atenção do destinatário, 

apresenta o produto como a solução para um grave problema para essa classe social: 

o aluguel. 

O sintagma “aluguel nunca mais” concentra a força argumentativa-

persuasiva dessa publicidade. Principalmente considerando a classe social do 

público-alvo, que, de um modo geral, tem como grande inimigo o aluguel. Vivemos 

na sociedade dos sem-terra, dos sem-teto, dos que sonham com a casa própria. E é 

nesse aspecto que o autor aposta para conseguir a atenção do leitor destinatário 

dessa publicidade. 
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Frases como “pago no dia tal e no outro dia já estou devendo”, “metade do 

meu salário vai para o aluguel” fazem parte das conversas entre pessoas que não 

possuem imóvel próprio. E são essas pessoas que o anúncio quer atingir, através da 

apresentação do imóvel como uma necessidade prioritária, como um benefício para 

o destinatário. E o que está esperando para receber esse benefício? Mude já! 

A nomeação “Jardim Botânico Residence” ressalta um aspecto positivo da 

localização do edifício: a proximidade do Jardim Botânico, o que implica natureza, 

muito verde, ar puro, ausência de poluição. A palavra “residence” empresta ao 

nome um certo requinte de sofisticação, portanto, contribui para a sua 

singularização. Entretanto, é na expressão “aluguel nunca mais” que se concentra a 

força persuasiva desse anúncio, recurso bastante coerente com o público-alvo a que 

se dirige a publicidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Acreditamos ter deixado claro que os anúncios classificados analisados são 

direcionados a públicos diferentes. Por esse motivo, no título e no nome – partes 

dos anúncios priorizadas nesta análise – o autor recorre a elementos que seriam 

valorizados pelo público a que se destinam as publicidades. Isso transparece tanto 

na escolha dos itens lexicais, foco principal desta pesquisa, como também nos 

aspectos visuais (cores, ilustrações, diagramação, formatação) dos anúncios, que 

juntos resgatam os valores apreciados e o estilo de vida adotado pela classe 

socioeconomicamente mais favorecida.  

 No uso da linguagem verbal, considerando a natureza do produto, o autor da 

mensagem leva em conta principalmente a localização do imóvel. Se o edifício fica 

no bairro de Boa Viagem, a nomeação se dá predominantemente pelo processo de 

adoção de termos estrangeiros, como pudemos constatar nos classificados 1, 2, 5, 6 

e 7. Dos sete anúncios de imóveis localizados em Boa Viagem, apenas dois, os 

classificados 3 e 4, não foram nomeados por esse processo. No primeiro caso, o 

edifício recebeu o mesmo nome da construtora; no segundo, um nome próprio de 

pessoa.

 Notamos também a freqüência em anúncios de venda de imóveis situados em 

Boa Viagem dos termos “castelo”, “castello”, “palácio”, “château”, “place”, cujo 

valor simbólico aponta para requinte, luxo, nobreza, sofisticação. Tais elementos 

exaltam o imóvel ao mesmo tempo que constroem a figura do público-alvo dessas 

publicidade.

 Como já dissemos antes, nos propomos a analisar a persuasão sob o ponto de 

vista do uso do léxico, considerando que os atos de nomear, qualificar e exaltar um 

produto resultam de laboriosa seleção de itens lexicais, realizada, no caso do gênero 

estudado, por um publicitário, tendo em vista o público que se deseja atingir. Os 
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argumentos e idéias contidos no texto poderão levar esse público a adquirir ou 

rejeitar o produto anunciado. 

 Para descartar a rejeição e persuadir o destinatário a adquirir o imóvel 

anunciado, o emissor destaca o principal atrativo do empreendimento em função do 

público que procura atingir. A partir disso, constrói a imagem do destinatário ideal, 

o que se confirma nas marcas de sedução, sejam elas lingüísticas ou visuais. Por 

exemplo, nos títulos dos anúncios que ofertam imóveis localizados em bairros 

reconhecidamente nobres, a exemplo de Boa Viagem, e na maioria dos nomes de 

prédios situados nessas áreas, evidencia-se uma elaboração mais caprichada, na qual 

o publicitário lança mão de diversos recursos estilísticos que revelam um trabalho 

criterioso e criativo, como adoção de empréstimo lingüístico, hibridismo, 

metonímia, polissemia, personificação, repetição de termos, elementos 

enfatizadores, entre outros.

Já nos títulos dos anúncios de oferta de imóveis situados em bairros menos 

prestigiados, a linguagem é mais simples, direta, denotativa. O produto é 

apresentado como a solução para tirar o receptor de uma situação incômoda: morar 

em imóvel alugado. Sem muita conversa, o título (que apresenta também uma parte 

classificada por Farias [1995] como injuntiva, já que contém uma ordem) vai direto 

ao assunto: “Aluguel nunca mais” (classificado 10). Isso confirma nossa hipótese de 

que a imagem do produto e a do usuário, via seleção lexical, atuam diretamente 

sobre a persuasão do consumidor real. Para que dizer “aluguel nunca mais” a quem 

já é proprietário de imóvel? De que vale oferecer um “castelo” pertinho do mar de 

Boa Viagem e pertinho do Shopping a quem não tem dinheiro suficiente para 

adquiri-lo?

 Esses questionamentos permitem-nos esboçar um desenho nítido da prática 

discursiva que revela segmentos da sociedade através da publicidade do mercado 

imobiliário. Na maioria dos anúncios classificados analisados, pudemos verificar 
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que os itens lexicais que nomeiam, qualificam e exaltam o produto a partir do título 

propiciam a reconstrução positiva do imóvel, realçando-lhe os principais atributos, 

tendo em vista seu destinatário ideal. E isso interfere decisivamente na força 

argumentativo-persuasiva dos anúncios. Para uns, o imóvel é símbolo de luxo, 

status social, requinte, investimento, lucro certo. Para outros, uma necessidade 

premente.

 É preciso deixar claro que todos os sentidos por nós atribuídos aos lexemas e 

sintagmas destacados dos textos estudados decorreram dos contextos em que esses 

se realizaram, ou seja, estão diretamente ligados às intenções comunicativas do 

produtor dos textos.

 A conclusão a que chegamos é que no texto publicitário a escolha lexical é 

apropriada aos valores que definem consumidor e mercadoria. E será a partir da 

coerência entre a seleção vocabular e as referências ao imaginário social do público-

alvo que o produtor do texto tentará seduzir/persuadir seu interlocutor e, 

evidentemente, fazê-lo comprar o imóvel oferecido. 

 Como já nos referimos anteriormente, não pretendemos com este trabalho ter 

esgotado o estudo do assunto. Pelo contrário, há uma série de temas à espera de 

pesquisa por parte dos que se debruçam sobre o estudo do léxico de um gênero 

textual publicitário, principalmente se esse gênero é o classificado: as seqüências 

tipológicas dos classificados, a relação do gênero classificado com o suporte, a 

intergenericidade dos classificados, os aspectos icônicos dos classificados e a 

diacronia da língua através dos classificados.

De qualquer forma, esperamos ter contribuído, ainda que timidamente, para 

ressaltar o importante papel persuasivo do léxico, sua dimensão semântica e a 

necessidade de estudá-lo numa perspectiva textual, e não como uma lista de 
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palavras isoladas. Isso, como dissemos na Introdução, instrumentalizará o leitor 

para uma leitura crítica dos textos publicitários. 

O desafio permanece: os classificados ainda são pouco estudados no meio 

acadêmico. Trata-se de um gênero que demanda pesquisas mais aprofundadas e 

abrangentes. Mas que esse “mar tenebroso e desconhecido” não afugente o 

navegador: é preciso sonhar para que a obra nasça. De nossa parte, vêm a calhar 

finalmente as palavras de Garcia Resende: “O caminho fica aberto a quem mais 

quiser dizer, pois eu mais não sei fazer”.
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