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“Há tantos quadros na parede 

Há tantas formas de se ver o mesmo quadro” 

Humberto Gessinger – Ninguém é igual a ninguém 

“If a Picture paints a Thousand words 

Than why can’t I paint you” 

If - Bread 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo caracterizar os fatores que contribuíram para as 

transformações dos aspectos multimodais utilizados em anúncios brasileiros de 

carros, veiculados nas páginas dos sites YAHOO e MSN, na transição da Web 1.0 

para a Web 2.0. Nossa hipótese nos permite pensar que, com a mudança da web 

1.0 para a web 2.0, foram agregados novos recursos tecnológicos que permitiram, 

com o passar do tempo, uma reconfiguração multimodal dos anúncios publicitários 

de carros publicados em sites, como o YAHOO e o MSN. Diante disso, para 

alcançarmos nosso objetivo, desenvolvemos, inicialmente, uma discussão alicerçada 

na teoria da multimodalidade, desenvolvida por Kress e Van Leeuwen (1996). Em 

seguida, para melhor compreendermos as mudanças ocorridas ao longo da história 

do gênero anúncio, tomaremos como base a noção de reelaboração proposta por 

Bakhtin ([1929] 1997), estudada por Araújo (2004; 2006; 2011) em suas pesquisas 

sobre gêneros digitais e ampliada em outras categorias por Zavam (2009), e 

estudada também por Costa (2010) em seu estudo sobre os gêneros audiovisuais 

na era da transmídia. Quanto à elaboração do corpus, partimos para a seleção de 20 

anúncios de carros da segunda metade da década de 1990 e 40 anúncios da 

década de 2000 das empresas Ford, Chevrolet, por terem sido as primeiras 

empresas de carro do Brasil.  

Palavras-Chave: Tradição Discursiva; Multimodalidade; Anúncio Publicitário.  
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ABSTRACT 

This research aims to characterize the factors that contributed to the transformation 

of multimodal aspects used in Brazilian cars advertisements, published in the pages 

of YAHOO and MSN sites, the transition from Web 1.0 to Web 2.0. Our hypothesis 

allows us to think that, with the change of web 1.0 to web 2.0, were added new 

technological resources that led, over time, a multimodal reconfiguration of 

advertising car advertisements posted on sites such as YAHOO and MSN. Therefore, 

to achieve our goal, we will develop initially a discussion grounded in the theory of 

multimodality developed by Kress and Van Leeuwen (1996). Then, to better 

understand the changes that have occurred throughout the history of that genre, we 

will construct on the concept of transmutation proposed by Bakhtin ([1929] 1997), 

studied by Araújo (2004; 2006) in his research on the chats and expanded in other 

categories by Zavam (2009); and the notion of rewriting, approached by Costa (2010) 

in his study on the re-elaboration of audiovisual genres in the era of transmedia. As 

regards the preparation of the corpus, we leave for the selection of 20 car 

advertisements in the second half of the 1990s and 40 advertisements of the 2000s 

from Ford and Chevrolet companies, because they were the first Brazilian car 

companies.

Keywords: Discoursive Tradition; Multimodality; Advertisement.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Como muitas outras esferas de comunicação humana, o domínio 

discursivo da publicidade não é recente, pois, conforme Vestergaard e Schrøder 

(2004), se nos lançarmos nas páginas de sua história, veremos que a propaganda 

teve uma grande expansão, já no século XIX, devido ao aumento das indústrias e ao 

desenvolvimento da tecnologia. Assim, o anúncio surgiu da necessidade de grandes 

jornais europeus adquirirem mais recursos por meio da divulgação de produtos, 

como café, chá, perucas, cosméticos, poções, o que, segundo Vestergaard e 

Schrøder (2004), são produtos “supérfluos”, por isso, necessitavam de grande 

divulgação para saírem das prateleiras das lojas. Nesse período, o discurso dessas 

propagandas era mais uma proclamação, ou seja, apenas apresentavam aos 

leitores os produtos, sem a intenção clara de persuadir à compra.  

Com a superprodução de mercadorias, cresceu também a necessidade 

de as empresas venderem cada vez mais. A partir de então, o discurso publicitário 

passou a ter como característica principal persuadir o consumidor a adquirir bens 

que, na maioria das vezes, como joias, bebidas, meios de transporte, não eram 

necessários à sua subsistência, característica esta que marca a sociedade 

capitalista. 

Diante desse crescimento econômico promovido pelo capitalismo, 

ocorreu, no início da década de 1980, um vasto avanço tecnológico, o qual 

proporcionou a utilização em massa de computadores. O grande interesse 

comercial, que evidentemente observava o potencial financeiro e rentável daquela 

"novidade", associado ao interesse mundial, proporcionou, na década de 1990, a 

“explosão” e a popularização da Internet como meio de comunicação. Nessa esteira, 

foi devido ao seu grande potencial de divulgação que muitas agências publicitárias 

passaram a vê-la como o “auge da revolução do consumo” (BRIGGS; BURKE, 2006, 

p. 304), utilizando-a assim para veicular seus anúncios publicitários.   

Ao se posicionar uma lupa de modo a captar as alterações sofridas no 

gênero anúncio, durante sua transição do suporte impresso para a Web, verifica-se 

que se faz necessário delimitar as fronteiras existentes entre esses suportes, nos 

quais ocorre o registro dos anúncios que serão analisados nesta tese, bem como a 
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reconfiguração deste gênero. Dessa maneira, julgamos que nosso estudo poderá 

contribuir no sentido de revelar como a multimodalidade foi agregando-se à 

composição do gênero anúncio e modificando-se a depender dos suportes utilizados 

para veiculá-los, já que a multimodalidade é um elemento constante nos anúncios 

desde o seu surgimento e isso pode ser bem observado, por exemplo, em 

propagandas de automóveis.  

Nesse sentido optamos pelos anúncios de carros, já que, conforme 

Gracioso e Penteado (2001), foi o primeiro produto norte-americano que veio com o 

seu departamento de propaganda para o Brasil em 1920 e, além disso, dentre os 

produtos que surgiram no mesmo período, o carro é um produto que existe até os 

dias atuais. Em adendo, podemos ainda justificar nossa escolha pelo anúncio de 

carros por entendermos que a história destes anúncios, no Brasil, se confunde com 

a própria história da utilização de recursos multimodais na propaganda brasileira e 

por ser o carro, no contexto da cultura brasileira, um bem de consumo muito 

valorizado. Principalmente em razão da relação que o gênero masculino estabelece 

com o automóvel, o qual vê nesta máquina a sua extensão corporal. Além dessa 

relação, o próprio espaço urbano foi pensado em função deste meio de locomoção, 

como afirma Camargo (1999). 

Além da importância de delimitar as fronteiras, observa-se que há a 

necessidade de analisar as mudanças multimodais decorridas a partir de 1980 até 

as duas primeiras décadas do século XXI, mudanças que culminaram no momento 

da passagem do impresso para o digital como surgimento da Web 1.0 e, 

posteriormente, da Web 2.0. Ao convocarmos as discussões sobre multimodalidade 

para esta tese, direcionaremos nosso olhar para os estudos de Kress e van 

Leeuwen (2001), os quais afirmaram que a monomodalidade foi, por algum tempo, a 

preferência da cultura ocidental, não somente na escrita, como também na pintura e 

na música, por exemplo. Porém, com o passar do tempo as relações entre 

linguagem e tecnologia foram se sofisticando cada vez mais e, como em uma 

simbiose, a linguagem humana foi se beneficiando das tecnologias e vice-versa. 

Assim, o avanço tecnológico1 possibilitou a adaptação de práticas discursivas 

                                                 
1 Compreendemos como avanço tecnológico não apenas o desenvolvimento das tecnologias 
computacionais, mas, também, das técnicas utilizadas para a elaboração dos anúncios, como as 
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utilizadas em suportes impressos para os suportes digitais, uma vez que a 

integração entre imagem e texto passou a ser vista como uma importante ferramenta 

para a comunicação, o que ocasionou um maior interesse pela multimodalidade 

tanto nos processos de criações artísticas como em documentos oficiais. É 

importante também ressaltar que o olhar sobre a multimodalidade traz importantes 

contribuições para o trabalho com a linguagem, uma vez que essas novas 

descobertas demostram que as imagens não se tratam de simples escolhas 

iconográficas, mas parte do próprio discurso. 

As escolas semióticas foram as primeiras a se interessarem pela 

multimodalidade e têm, nos pesquisadores Kress e van Leeuwen (1996), a principal 

referência em estudos sobre esse tema. Tendo como primeira obra a Reading 

Images: The Gramar of Visual Design (1996), esses autores desenvolveram a 

análise sistêmico-funcional de texto, dando maior importância, nessa análise, à 

imagem. Com apoio nessa semiose, muitas investigações sobre o valor que a 

imagem tem na sociedade foram desenvolvidas, e a multimodalidade passou a ser 

estudada por outras áreas de pesquisa que não apenas pela Semiótica, como, por 

exemplo, pela Análise de Discurso, seja a crítica ou a chamada francesa. Entre 

esses estudos, podemos destacar a pesquisa de Dondis (1997) sobre a importância 

das cores para as imagens; a composição do texto visual, de Wysocki (2004); 

semiose visual em filmes, de O’Halloran (2004); a relação entre imagem e palavra, 

de Dionísio (2005); significações e persuasão da imagem na publicidade, de 

Petermann (2006); a multimodalidade em capas de revista, de Ferreira e Bortoluzzi 

(2007); os recursos multimodais nas interações virtuais, de Araújo (2010) e  sobre a 

multimodalidade do gênero anúncio publicitário de carros em suportes impressos de 

Rodrigues (2011).  

Conforme foi dito, a multimodalidade se manifesta em diversos 

ambientes, entre eles, o ambiente virtual, no qual passa a ser denominada de 

hipermodalidade2, pois, segundo Lemke (2002), elementos semióticos, de diferentes 

escalas de organização sintagmática e hipertextual, são linkados em redes ou Webs. 

                                                                                                                                                         
utilizadas para aprimorar as pinturas e a formatação das letras e das imagens nos anúncios 
impressos e digitais. 
2 Neste trabalho, tomaremos como base os autores Kress e van Leeuwen (2001) que não demarcam 
essa distinção entre os aspectos multimodais utilizados em suportes impressos e digitais, e, por conta 
disso, seguem denominando os aspectos veiculados na internet como multimodais. 
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Isso ocorre devido à existência de um ambiente (internet) repleto de recursos 

hipertextuais e propício à utilização de várias semioses em um mesmo momento. 

Assim, há a presença de multimodalidade discursiva em diversas situações 

comunicativas da sociedade, desde os textos impressos até os meios de 

comunicação audiovisuais e virtuais.  

A multimodalidade é, nesse sentido, uma importante característica que, 

apesar de existir há bastante tempo, é até provável que tenha nascido com o 

homem, passou a integrar, recentemente, os estudos sobre o texto, o que também 

auxiliou na construção do discurso que está além das fronteiras da semiose verbal. 

Além disso, acredita-se que, devido a sua recorrência e ao seu importante papel na 

construção de sentido do texto, a multimodalidade pode ser vista como uma tradição 

discursiva dentro de gêneros como o anúncio (RODRIGUES, 2011).  

Ao trabalharmos com a noção de multimodalidade, daremos atenção ao 

aspecto sócio-histórico que permeia os anúncios de carros. De forma geral, 

atualmente, os trabalhos sobre a evolução das línguas ainda divergem entre a 

presença, ou não, desse aspecto, ramificando-se em diversas áreas. Entre essas 

áreas, podemos destacar a linguística diacrônica e a linguística histórica, as quais 

influenciaram os estudos que datam dos anos de 1960 e 1970, como os que versam 

sobre as tradições discursivas (doravante TD), que seguem uma orientação 

histórico-diacrônica, mesclando as duas áreas.  

Tais estudos diferenciam-se das primeiras pesquisas sobre as línguas 

naturais, como as realizadas no século XIX pelos neogramáticos, que se centravam 

na preocupação genética, ou seja, na origem das línguas e no grau de parentesco 

histórico entre elas. Em outras palavras, a atenção desses pesquisadores destinava-

se a formular uma teoria da mudança do sistema linguístico que revelasse as 

semelhanças e as diferenças, ou seja, o conjunto de ligações históricas existentes 

em um dado conjunto de línguas. Como se observa, esses estudos não deram 

destaque aos aspectos sócio-históricos, pois prevaleciam mais os estudos dos 

aspectos fonológicos, morfológicos e léxicos. Além disso, esses teóricos, amparados 

pela teoria evolucionista de Darwin, compreendiam a língua como um organismo 

vivo, a qual nasce, se desenvolve e morre. 
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 Atualmente, a inclusão dos aspectos sócio-históricos pode ser 

considerada como um elemento significativo para os estudos linguísticos, pois para 

se observar uma mudança não podemos privilegiar somente os aspectos estruturais. 

Tais aspectos devem ser observados em conjunto com o contexto em que as 

mudanças ocorrem. Essa relação pode lançar luzes, por exemplo, para que 

compreendamos as mudanças semióticas ocorridas em gêneros divulgados em 

variadas mídias, como é o caso da TD anúncio3, gênero pertencente ao domínio 

discursivo publicitário, que, ao longo de séculos, foi propagado de forma impressa, e 

nas últimas décadas, dentre outras formas, é divulgado nos mais variados meios 

tecnológicos, como a internet.  

Esse conceito de TD surgiu na linguística romanística alemã, influenciado 

por Coseriu (1955) e, posteriormente, ampliado por Koch ([1997], 2008) e Kabatek 

(2005). Para Kabatek (2005, p. 159), uma TD é “a repetição de um texto ou de uma 

forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou de falar que adquire valor 

de signo próprio (portanto é significável)”. Nessa esteira, os estudos sobre os 

gêneros do discurso ainda são escassos, mas se pode destacar as pesquisas de 

Kabatek (2005) sobre as tradições discursivas e a mudança linguística; o relatório de 

pós-doutorado de Biasi-Rodrigues (2008; 2010) sobre a tradição discursiva anúncio, 

as teses de doutoramento de Zavam (2009), a propósito do editorial de jornal nos 

séculos XIX e XX, e a de Silva (2012) sobre cartas-crônica publicadas em jornais do 

Rio Grande do Norte e a dissertação de mestrado de Rodrigues (2011) sobre as 

mudanças ocorridas no gênero anúncio publicitário brasileiro.  

Citar esses estudos tem grande relevância, para nós, na medida em que 

eles trazem importantes contribuições para a compreensão acerca do caráter 

evolutivo de um gênero dentro de uma sociedade, focando assim as mudanças 

ocorridas em alguns gêneros. Entre os aspectos que apontam para as mudanças 

estão as feições multimodais que gêneros, como o anúncio, o editorial e a carta-
                                                 
3 Sobre esse gênero, encontramos importantes trabalhos que dizem respeito à sua história e à sua 
linguagem, como, por exemplo, A sintaxe e a imagem: introdução ao alfabeto visual, de Dondis 
(1997); A argumentação publicitária, de Jean-Michel Adam e Marc Bonhomme (1997); Cinquenta 
anos de vida e propaganda brasileiras, de Francisco Gracioso e Roberto Penteado (2001); o trabalho 
de Kress e van Leeuwen (2001) sobre o discurso multimodal dos anúncios publicitários; a tese A 
Organização Textual-discursiva dos Anúncios de Turismo do Ceará, de Sousa (2005) e Propaganda e 
Linguagem: análise e evolução, de Elizabeth Gonçalves (2006).  
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cônica, assumem. Entretanto, com exceção de Rodrigues (2011), os autores dos 

estudos citados, apesar de versarem acerca do uso de recursos multimodais em 

gêneros, não se aprofundaram no estudo de sua evolução, já que os encararam 

apenas como aspectos formais do texto.  

Foi, portanto, este o fator que abordamos em nossa pesquisa, pois 

entendemos que há a necessidade de um maior aprofundamento dos estudos sobre 

multimodalidade em anúncios. Por sua vez, a abordagem diacrônica no gênero 

anúncio se justifica por ser um gênero que passou por diversas atualizações ao 

longo de sua existência, o que se pode notar quando verificamos as variadas 

inserções multimodais devido ao constante avanço tecnológico por que passa o 

meio impresso e a Web. Partindo dessa perspectiva, estudamos como se deu, na 

transição do meio impresso para a Web 1.0 e para a Web 2.0, a reconfiguração dos 

aspectos multimodais, utilizados em anúncios brasileiros de carros, veiculados nas 

páginas de revistas e jornais nas duas últimas décadas do século XX às duas 

primeiras décadas do século XXI e nos sites YAHOO e MSN, na transição da Web 

1.0 para a Web 2.0, durante a segunda metade4 da década de 1990 e as duas 

primeiras décadas de 2000. Tais sites foram escolhidos por nós por serem os sites 

de busca que se mantiveram desde a época da popularização da internet no final da 

década de 1990, de acordo com o site w35. 

Dentre as modificações ocorridas durante a passagem do meio impresso 

para a Web 1.0 e para a Web 2.0, aponta-se também para a mudança de sentido 

que pode ocorrer devido à inserção de um novo aspecto multimodal. No caso do 

anúncio publicitário, a multimodalidade carrega em si o valor persuasivo 

característico desse gênero, fazendo que essa persuasão se manifeste por meio dos 

elementos multimodais que permeiam a composição do gênero, o que nos autoriza a 

operar com a suposição de que, com a mudança de suporte (impresso – digital) e 

com a mudança da Web 1.0 para 2.0, estamos diante de um processo paulatino de 

reelaboração do gênero anúncio (COSTA, 2010)6.  

                                                 
4 Devido à criação dos sites YAHOO e MSN ter sido realizada somente nos anos de 1995, os dados 
serão coletados a partir da segunda metade dessa década. 
5 Disponível em http://www.w3.org/1999/xhtml historiasobreossitesdebusca. Acesso em 28/10/2015.
6 Em sua dissertação de Mestrado, Costa (2010) define o conceito de reelaboração tomando como 
referência os gêneros áudiovisuais, não centrada em anúncio publicitário.
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Para melhor compreendermos as mudanças ocorridas ao longo da 

história do gênero anúncio, utilizamos como base teórica a noção de reelaboração 

proposta por Bakhtin ([1929] 1997), estudada por Araújo (2004; 2006; 2011) em 

suas pesquisas sobre os gêneros digitais e ampliada em outras categorias por 

Zavam (2009) em sua pesquisa sobre a TD editorial jornalístico. A mesma noção de 

reelaboraçao será abordada por Costa (2010), em seu estudo sobre gêneros 

audiovisuais na era da transmídia. Por meio deste último e dos dados que serão 

coletados para este trabalho, acreditamos ser possível explicar as mudanças 

multimodais ocorridas durante a passagem do meio impresso para a Web.  

A noção de reelaboração terá um papel importante para o 

desenvolvimento do nosso trabalho, pois as diferentes mídias em que o gênero 

anúncio é veiculado solicitam características de diversos gêneros, e não somente do 

gênero anúncio, podendo transformá-lo à medida que novos recursos multimodais 

são introduzidos em sua composição, seja nos anúncios veiculados em suportes 

impressos, ou nos veiculados em suportes digitais.    

Devido ao gênero anúncio se apresentar como um elemento bastante 

volátil, a multimodalidade, o percurso histórico e o suporte são categorias de 

análise que devem ser levadas em consideração, numa observação de gêneros 

dessa natureza, para explicar o que de fato ocorre com esse gênero e como ele 

pode ser estudado. 

Partindo dessa comunhão de categorias teóricas, nossa pesquisa traz 

como tema de trabalho multimodalidade discursiva e o gênero anúncio, o que 

nos permite pensar sobre nossa questão de base, a saber: Que fatores explicam a 

reconfiguração da multimodalidade, utilizada em anúncios brasileiros de 

carros das marcas Ford e Chevrolet na transição do meio impresso para a Web 

1.0 e para a Web 2.0?, a qual nos remete ao nosso objetivo geral: 

� Caracterizar diacronicamente os fatores que contribuíram para a 

reconfiguração dos aspectos multimodais utilizados em anúncios 

brasileiros de carros das marcas Ford e Chevrolet, veiculados nas 

páginas de revistas e jornais nas duas últimas décadas do século XX 
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às duas primeiras décadas do século XXI e nos sites YAHOO e MSN, 

na transição da Web 1.0 para a Web 2.0. 

Seguindo as inquietações advindas da questão de trabalho e de sua 

suposição geral, e analisando a multimodalidade presente em anúncios publicados 

nos meios impresso e digital, observa-se a presença de um pilar, o suporte, que, 

devido ao avanço tecnológico, sustenta e transforma, ao longo do tempo, as 

modalidades manifestadas nesses anúncios. Tendo como base essa premissa, 

surgem três questões específicas:   

� Que recursos multimodais foram mobilizados nos anúncios publicitários 

na passagem do meio impresso para a Web 1.0 e, posteriormente, 

para a Web 2.0? 

� Como se dá a influência da categoria contexto na reconfiguração 

multimodal dos anúncios publicitários na passagem do meio impresso 

para o meio digital? 

� Como se dá a reelaboração do gênero anúncio publicitário com a 

mudança do suporte impresso para o digital?  

Com base nessas questões, os objetivos específicos que norteiam esta 

pesquisa são: 

� Identificar quais recursos multimodais foram utilizados em anúncios 

brasileiros de carros das marcas Ford e Chevrolet, veiculados nas 

páginas de revistas e jornais das duas últimas décadas do século XX 

às duas primeiras décadas do século XXI e nos sites YAHOO e MSN, 

na transição da Web 1.0 para a Web 2.0. 

�  Analisar o papel do contexto7 na reconfiguração do gênero anúncio na 

passagem do suporte impresso para o digital. 

�  Analisar a reelaboração do gênero anúncio na mudança do suporte 

impresso para o suporte digital. 

                                                 
7 Esta pesquisa abordará contexto nos moldes do quadro teórico-metodológico da análise diacrônica 
de gênero proposto por Zavam (2009). 
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Nesta tese, o estudo foi apresentado em mais sete capítulos que se 

seguem. Nos quatro primeiros, abordaremos as teorias e os conceitos que serviram 

de base para a nossa pesquisa, como Domínio Discursivo Publicitário, Tradição 

Discursiva, Multimodalidade e Reelaboração. O primeiro desses quatro capítulos, 

Domínio Discursivo Publicitário, no qual realizaremos uma discussão sobre a 

construção da noção de domínio discursivo, o qual nos remete à proposta de esfera 

de atividade humana trabalhada por Bakhtin ([1929] 1997); e, em seguida, 

destacaremos a relação entre a construção do discurso publicitário e as outras 

semioses.  

No capítulo três, Tradição Discursiva, discutiremos o conceito de Tradição 

Discursiva, com base nos níveis de linguagem propostos por Coseriu ([1981] 2007). 

Para tanto, promovemos uma discussão sobre os níveis de linguagem apresentados 

por Coseriu (2006), que serviram de base para a formulação do próprio conceito de 

tradição discursiva; bem como destacamos as contribuições de Koch (2008), o qual 

amplia a discussão sobre os níveis e domínios da linguagem promovidos pelo 

primeiro autor. Em seguida, trazemos o modelo teórico-metodológico proposto por 

Zavam (2009), por meio do qual a autora realizou uma análise diacrônica do gênero 

editorial.  

No quarto capítulo, Multimodalidade, traçamos uma discussão acerca dos 

estudos sobre multimodalidade realizados por Kress e van Leeuwen (1996) em sua 

Gramática do Design Visual, os quais nos possibilitaram entender como os recursos 

semióticos podem auxiliar na construção do sentido dos discursos presentes, por 

exemplo, em anúncios. Em seguida, destacamos a importância da imagem para os 

trabalhos sobre semiótica. 

Já no quinto capítulo, Reelaboração, discutimos a respeito da 

Reelaboração Genérica, com base em dois itens. Primeiramente, partimos das 

reflexões apresentadas por Bakhtin ([1929] 1997) sobre os gêneros do discurso, 

para, em seguida, tomarmos como base o estudo realizado por Zavam (2009), que 

amplia a noção de reelaboração, ao propor uma tipologia mais operacional. 

No sexto capítulo, Metodologia, inicialmente, traçamos a trajetória 

metodológica que escolhemos para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 
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Tratamos de sua caracterização, da construção dos dados, da delimitação do 

universo da pesquisa e do percurso que fizemos para empreender uma organização 

e um método que possibilitasse êxito em nossa tarefa. Em seguida, no capítulo sete, 

Incursão pelos Dados, discutimos a análise do corpus e os resultados obtidos ao 

longo do exame de anúncios brasileiros de carro no período de 1980 até a segunda 

década do século XXI, focando a análise dos anúncios veiculados de forma 

impressa e na web. Concluímos esta tese, no oitavo capítulo, Considerações e 

Implicações Teóricas, traçando um paralelo entre as questões que suscitaram esta 

pesquisa e os resultados apresentados no capítulo de análise do corpus. 
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2 DISCURSO PUBLICITÁRIO 

Neste capítulo, trabalhamos com um dos conceitos básicos para o 

desdobramento desta pesquisa. Assim, tecemos considerações sobre o domínio 

discursivo publicitário, a partir da proposta de esfera da comunicação humana 

trabalhada por Bakhtin ([1929] 1997). Somando-se a essa proposta, destacamos 

como se dá a construção do discurso publicitário a partir da associação da 

linguagem verbal com as outras semioses no gênero anúncio.  

Para compreendermos como se dá a construção dos discursos 

encontrados nos anúncios que compõem nosso corpus, abordamos o domínio 

discursivo publicitário, a partir da proposta de Marcuschi (2002), que, por sua vez, 

parte da abordagem realizada por Bakhtin ([1929] 1997) sobre as esferas de 

atividade humana. Em seguida, trataremos sobre a construção do discurso 

publicitário e a sua relação com as outras semioses. Para isso, com base na noção 

de discurso das mídias proposta por Charaudeau (2007), destacaremos a 

importância das condições extradiscursivas e das relações intradiscursivas durante o 

processo de construção do sentido, além de evidenciarmos a importância da 

imagem como instrumento discursivo, já que por meio dela também se constrói a 

interpretação, o que a transforma em um mero ornamento para um elemento textual.  

2.1 Noção de domínio discursivo 

A comunicação humana pode acontecer por meio de diversas 

manifestações linguísticas, tais como a escrita, a oralidade, os gestos etc. Segundo 

Bakhtin ([1929] 1997), essas manifestações são bastante diversificadas, pois estão 

relacionadas às muitas esferas da atividade humana. Essas esferas constituem-se 

de domínios discursivos, os quais, segundo Marchuschi (2008, p.155), “constituem 

práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais 

que, às vezes, lhe são próprios ou específicos como rotinas comunicativas 

institucionalizadas e instauradas de poder”. Estes domínios, por sua vez, estão 

relacionados ao uso da língua, pois se efetivam por meio de enunciados orais e 

escritos, os quais emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade, 
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refletindo as condições específicas e as finalidades de cada uma das esferas. Cada 

esfera de utilização da língua elaboraria seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados que, para Marcuschi (2002), são passados de uma geração para outra 

mantendo seus propósitos e efeitos de forma clara, sendo distinguidos por 

uma denominação genérica sócio-historicamente. 

Os domínios discursivos atuam de forma a contribuírem com o surgimento 

de novos gêneros, um exemplo disso, é o gênero anúncio, o qual surgiu da 

necessidade de grandes jornais europeus adquirirem mais recursos por meio da 

divulgação de produtos como o café, por exemplo. Para Bakhtin ([1929] 

1997), os gêneros são imprescindíveis à comunicação humana. O autor 

sustenta seu ponto de vista, quando afirma que, se os gêneros do discurso não 

existissem, ou mesmo, se não tivéssemos domínios sobre eles a comunicação 

verbal seria praticamente impossível, pois nos seria tirada a possibilidade de o saber 

estar contextualizado à prática discursiva na qual estamos inseridos, o que facilita a 

nossa leitura, por exemplo, de gêneros como um anúncio publicitário, evitando que 

possamos criar desentendimentos com outras esferas comunicativas. 

2.2 Discurso das mídias 

Para tratarmos do discurso publicitário, tomaremos como base a noção de 

discurso das mídias proposta por Charaudeau (2007, p. 40), para quem o discurso 

não se restringe às regras de uso da língua, uma vez que ele se constrói a partir da 

combinação da maneira como se fala com as identidades dos sujeitos que 

participam da enunciação, com a “relação de intencionalidade que os liga” e com as 

condições físicas de troca. Sobre esta combinação, o autor afirma que a produção 

do sentido se dá por meio da ligação dos fatores extralinguísticos e com as relações 

intradiscursivas. 

A partir desta afirmação, podemos perceber que o discurso está para 

além do que propõe o texto linguístico, ou seja, ele se realiza por meio das 

construções que o leitor (ou o ouvinte) pode realizar em uma determinada situação 

comunicativa, seja ela verbal ou não-verbal.  
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A interpretação que o leitor faz a respeito de um discurso é de 

fundamental importância para a mídia, pois é por meio da visão do leitor que se dará 

a complementação da construção dos sentidos dos textos que os meios de 

comunicação produzem. É nesse sentido que Briggs e Burke (2006, p. 11) afirmam 

que essa contribuição dada pelo leitor já existe há bastante tempo no meio midiático, 

pois 

o conceito de “opinião pública” apareceu no final do século XVIII, e a 
preocupação com as “massas” tornou-se visível a partir do século XIX, na 
época em que os jornais [...] ajudavam a moldar uma consciência nacional, 
levando as pessoas a ficarem atentas aos outros leitores. 

Desta forma, a opinião dos leitores faz parte de um processo histórico que 

contribui para definir o comportamento que os meios de comunicação devem 

empregar na produção tanto de textos jornalísticos como de anúncios publicitários. 

Em relação a este último, o discurso utilizado pela publicidade deve persuadir, caso 

contrário, poderá não levar o leitor a comprar um produto ou adquirir um serviço. 

Assim, a estrutura do discurso publicitário, segundo Adam e Bonhomme (1997), 

esquematiza-se da seguinte forma: 

Quadro 1- Estrutura pragmática da comunicação publicitária 

Fonte: Adam e Bonhomme (1997, p. 33) 

 De acordo com os autores, o plano locutório é o texto e a imagem; já o 

plano ilocutório trata de dois objetivos: a) objetivo informativo e b) objetivo 

argumentativo; por sua vez, o plano perlocutório manifesta-se como uma estratégia 

Ação

Verbal

Produzir 

uma mensagem 

que tenha 

uma força persuasiva 

que aponte à compra do 

produto 

Dimensão 

Pragmática

Ato

Locutório 

Força

Ilocutória 

Constativo (explícito) 

Diretivo (+ ou – implícito) 

Efeito

Perlocutório 

Fazer crer 

Fazer fazer 
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onde se concentra toda a persuasão publicitária. Ao que podemos perceber, a 

retórica publicitária prende-se ao discurso, tendo como objetivo essencial satisfazer 

suas necessidades de venda, além de agradar o público consumidor.  

 Conforme verificamos no quadro proposto por Adam e Bonhomme 

(1997), no plano locutório, a imagem, somada ao texto, constitui-se uma importante 

ferramenta para a produção do discurso. De acordo com Briggs e Burke (2006, p. 

17-18), a imagem se apresenta como um artifício milenar. Segundo os autores, 

imagens, especialmente estátuas, eram outra importante forma de 
comunicação e mesmo de propaganda no mundo antigo, sobretudo em 
Roma na era de Augusto. [...] Para os cristãos, as imagens eram tanto um 
meio de transmitir informação como de persuasão. [...] De maneira 
semelhante, o papa Gregório, o Grande (d.C 540 - 604), dizia que as 
imagens serviam para aqueles que não sabiam ler – a grande maioria – da 
mesma maneira que a escrita servia para aqueles que liam.  

Observa-se, deste modo, que a imagem sempre se mostrou como um 

importante instrumento discursivo, pois é capaz de auxiliar sobremaneira na 

construção dos significados que uma mensagem pode transmitir. Vale ressaltar que, 

durante muito tempo, a imagem ocupou lugar de extrema importância na 

publicidade, uma vez que a grande maioria da população ocidental dos séculos XVII, 

XVIII e XIX não era alfabetizada e, em função disso, os textos apoiavam-se no 

potencial do alfabetismo visual dos leitores. Nesse sentido, Dondis (1997, p. 184) 

explica que algumas pessoas recorrem ao alfabetismo visual, “devido às limitações 

do alfabetismo verbal”, até mesmo porque a sociedade atual prima pelo que toma 

menos o seu tempo. Segundo Fairclough (2001, p. 259), 

o que os publicitários obtêm das imagens visuais é sua capacidade de 
evocar na simulação de estilo de vida, capacidade que é geralmente mais 
poderosa e imediata que a da língua. Se uma imagem visual funciona, 
pode criar instantaneamente um mundo que consumidores potenciais, 
produtores e produtos podem conjuntamente ocupar, antes que os leitores 
possam ler (ou os telespectadores ouvir) a linguagem da publicidade.  

Nesse sentido, entendemos que a linguagem visual se transformou, 

devido a sua atuação, e passou a auxiliar no processo de construção de sentido, 

tornando-se uma importante estratégia discursiva na constituição do discurso 

publicitário, uma vez que, é principalmente por meio dela que a propaganda tenta se 

aproximar de seu consumidor, já que a imagem é mais sedutora e consegue, com 

isso, prender a atenção do leitor e criar, na sua imaginação, uma nova realidade.  
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Diante da sua importância, a imagem se apresenta como fator 

fundamental para as pesquisas em multimodalidade, razão pela qual ela terá 

destaque em nossa análise. Além da imagem, marcas gráficas também podem 

contribuir para a manifestação de aspectos multimodais, tais como o uso de itálico, 

negrito, caixa-alta, sublinhado etc. Posto isso, entendemos que o uso de quaisquer 

estratégias que afetam a construção do sentido gera o fenômeno da 

multimodalidade nos gêneros. 

Uma análise diacrônica do discurso publicitário nos ajudou a compreender 

como o uso dos recursos multimodais, na constituição dos anúncios, passou a ser 

uma estratégia discursiva nesse domínio e como, com o passar do tempo, a 

multimodalidade passou a ter status de tradição discursiva dentro do anúncio. 

Porém, antes desta discussão, precisamos explicar melhor a noção de tradição 

discursiva e como tal conceito lança luzes a esta pesquisa, como veremos no tópico 

a seguir.  



27 

3. TRADIÇÃO DISCURSIVA 

O conceito de tradição discursiva, em nosso trabalho, revelou-se como 

um elemento-chave, pois nos auxiliou na tarefa de defender a multimodalidade como 

uma genuína tradição discursiva, sendo aquela constitutiva do gênero anúncio. 

Antes, porém, de tratarmos desse conceito, afigura-se importante mostrar com 

Coseriu ([1981] 2007) que a noção de tradição discursiva é tributária dos chamados 

níveis de linguagem propostos por este autor, razão pela qual entendemos ser 

relevante abordarmos este tema. 

3.1 Coseriu e os níveis e domínios da linguagem  

De acordo com o que lemos em Lamas (2007), Coseriu ([1981]8, 2007, 

p.130), ao desenvolver uma teoria da linguagem, propõe três níveis linguísticos: o 

nível universal, o histórico e o textual. O primeiro diz respeito à capacidade do ser 

humano de falar, ou seja, “trata-se do nível em que se dão os fenômenos comuns a 

todo falar e a todas as línguas”9; o nível histórico abrange a faculdade universal de 

falar, que todos os sujeitos possuem, pois “trata-se de um saber falar que não 

coincide simplesmente com o saber falar alemão, francês etc, uma vez que vale 

para toda língua e para todo falar”10. Este segundo nível, para Coseriu ([1981], 2007 

p. 131), está dividido em duas grandes classes de fenômenos: a) os princípios 

gerais do pensar e b) o conhecimento das “coisas”. O autor nos explica que: 

a) Os princípios gerais do pensar, aplicados ao conjunto do linguístico, são 
formados por princípios como o de identidade, ou o de não contradição. 
Estes princípios são dados intuitivamente: os falantes, como tais, não 
estão em condições de formulá-los reflexivamente, somente os 
empregam no falar.  

b) O conhecimento das “coisas” implica que não somente se fala com a 
linguagem, como também com o conhecimento da realidade extra 
linguística. Por um lado, pressupõe-se que o interlocutor compartilha um 
determinado conhecimento das “coisas” a que nos referimos. [...] Por 
outro lado, faz-se constante referência ao conhecimento que o homem 
tem de si mesmo e do mundo. (p. 131 e 132).11  

                                                 
8 COSERIU, Eugenio. Leccions de Linguística General. Madrid: Gredos, 1981.
9 Nossa tradução de: “se trata del nivel en el que se dan los fenômenos comunes a todo hablar y a 
todas las lengua”. 
10 Nossa tradução de: “se trata del un saber hablar que no coincide simplemente con el saber hablar 
alemán, francés, etc, sino que vale para toda lengua y para todo hablar”.�
11 Nossa tradução de: “a) Los princípios generales del pensar, aplicados al conjunto de lo lingüístico, 
están formados por principios como el de identidade o el de no contradición. Estos principios están 
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O terceiro e último nível, o textual, diz respeito à composição dos textos, 

ocorrendo em situações determinadas. Além disso, neste nível, podemos encontrar 

também a interferência do falante, o que possibilita os desvios da norma.  

Para uma melhor visualização dos níveis linguísticos da Teoria da 

Linguagem, segue o quadro proposto por Coseriu ([1981], 2007), no qual temos os 

três níveis linguísticos que correspondem a três graus do saber linguístico (valores 

linguísticos ou graus de competência) e estes três graus do saber, por sua vez, 

correspondem a outros tantos critérios de valorização do falar, “valorização em 

termos de insuficiência, de suficiência e de excelência, ou seja, de valorização 

negativa, zero e positiva da realização do saber linguístico no discurso falado ou 

escrito.” (COSERIU, [1981], 2007 apud LAMAS, 2007, p. 141):  

Quadro 2 – Níveis e domínios da linguagem

NÍVEL GRAUS DO SABER VALORIZAÇÃO

Universal Elocucional Congruente 
Histórico Idiomático Correto / Exemplar 
Textual Expressivo Adequado 

Fonte: Coseriu ([1981], 2007, p. 141) 

O saber elocucional refere-se ao falar em geral, pois ele aborda um 

conhecimento que o falante tem do falar; por sua vez, o saber idiomático diz respeito 

ao domínio de uma determinada língua; e o saber expressivo, o qual se aplica a 

tipos de circunstâncias, trata das realizações concretas, individuais e ocasionais da 

atividade linguística. No que diz respeito às valorizações, destacamos que a 

congruente trata de um falar claro e conexo; já, no que se refere à valorização 

correta, as expressões só podem ser consideradas corretas quando se ajustam às 

regras de um determinado idioma; a terceira e última valorização, adequado, aplica-

se à adequação de um texto a uma situação, ou seja, se o falante está utilizando um 

texto apropriado ou inapropriado para a situação linguística no qual está inserido.  

                                                                                                                                                         
dados intuitivamente: los hablantes, como tales, no están em condiociones de formularlos 
reflexivamente, sólo los emplean em el hablar. [...] La possibilidad de volver a referirse a algo ya 
mencionado com La ayuda de pronombres, por ejemplo; b) El conocimiento de las “cosas” implica 
que no sólo se habla com el lenguaje, sino también com el conocimiento de lãs normas de La realidad 
extralingüística. Por uma parte, em tanto que se presupone que el interlocutor comparte un 
determinado conocimiento de las “cosas” al que nos referimos. [...] Por outra parte, se hace constante 
referencia al conocimiento que el hombre tiene de sí mesmo y del mundo. (p. 131 e 132) 
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3.2 Koch e os níveis e domínios da linguagem  

Baseado na proposta dos níveis linguísticos de Coseriu ([1981], 2007) e 

na ideia de Schlieben-Lange (1982, p.107) de que as tradições do saber expressivo 

são independentes das tradições de uma língua particular, Koch (2008) amplia os 

níveis propostos por Coseriu (2006) e concebe que o ‘saber expressivo’ não deve se 

restringir ao nível individual, uma vez que abrange a capacidade do ser humano de 

produzir textos segundo tradições e modelos históricos, como podemos observar no 

quadro a seguir: 

Quadro 3 – Níveis e domínios da linguagem  

NÍVEL DOMÍNIO TIPO DE REGRAS

Universal Atividade de falar Regras elocucionais 

Histórico 
Língua histórica particular Regras idiomáticas 

Tradição discursiva Regras discursivas 

individual/atual Discurso  

Fonte: Koch (2008, p. 54) 

No quadro 3, Koch (2008) desdobra o esquema de Coseriu (2006) ao 

acrescentar a categoria de domínio, ao duplicar o nível histórico (língua histórica 

particular e tradição discursiva) e ao substituir ‘tipo de saber’ por ‘tipo de regras’, 

como também ‘saber expressivo’ por ‘regras discursivas’. Para o autor, “cada 

discurso é único, e saber implica a possibilidade de reprodução, portanto, saber e 

discurso são incompatíveis, logo, ao discurso não é atribuído regras devido ao seu 

caráter individual” (KOCH, 2008, p.54). É considerando o nível histórico da 

língua/linguagem que poderemos verificar se o gênero anúncio publicitário pode ser 

visto como uma tradição discursiva. Além disso, é com base neste último nível que 

analisaremos o recorrente uso dos variados recursos multimodais na configuração 

dos anúncios publicitários, fator este que pode sinalizar para a multimodalidade 

como uma tradição discursiva nesse gênero. 

A subdivisão desse último nível é sustentada por Kabatek (2005, p.156) 

ao afirmar que “a atividade de falar, com uma finalidade comunicativa concreta, 

atravessaria dois filtros concomitantes, até chegar ao produto do ato comunicativo 

ou enunciado”. Para o autor, o primeiro corresponderia à língua e o segundo, às 
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tradições discursivas. Esta afirmação de Kabatek (2005) pode ser visualizada na 

figura 01: 

Figura. 01 – Subdivisão do Nível Histórico 

Fonte: Kabatek (2005, p. 156) 

De acordo com a figura 01, observamos que, diferentemente dos quadros 

já expostos por Coseriu ([1981], 2007) e Koch (2008), a ligação existente entre os 

três níveis linguísticos é mais bem visualizada com base nessa proposta, visto que, 

para atingir seu objetivo comunicativo12, o falante precisa adequar-se às regras de 

um idioma13 e à situação comunicativa14, para que assim possa produzir um 

enunciado15 satisfatório. 

A partir dessa base teórica, o conceito de TD é definido como a  

repetição de um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira particular 
de escrever ou de falar que adquire valor de signo próprio (portanto é 
significável). Pode-se formar em relação a qualquer finalidade de expressão 
ou qualquer elemento de conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação 
de união entre atualização e tradição; qualquer relação que se pode 
estabelecer semioticamente entre dois elementos de tradição (atos de 
enunciação ou elementos referenciais) que evocam uma determinada forma 
textual ou determinados elementos linguísticos empregados (KABATEK, 
2005, p.159).  

Além disso, segundo Kabatek (2005), as TD não são evocadas somente 

por textos impressos, pois pode haver tradições evocadas por canal ou meio de 

comunicação, como o SMS, a televisão e o rádio; por tradições culturais, como a 

poesia, a pintura e a música. Essa afirmação nos auxiliará na compreensão da 

multimodalidade como uma TD, uma vez que o anúncio publicitário, ao longo do seu 

percurso histórico, evoca o uso dos recursos multimodais, os quais se relacionam 

                                                 
12 Para Koch (2008), denomina-se de Regras Elocucionais. 
13 Para Koch (2008), denomina-se de Regras Idiomáticas. 
14 Para Koch (2008), denomina-se de Regras Discursivas. 
15 Para Koch (2008), denomina-se de Discurso.
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com uma realidade e contribuem para a construção de discursos, o que lhes confere 

um valor de signo.  

Hoje, outros autores como Zavam (2009) e Biasi-Rodrigues (2008) 

trabalham com o conceito de tradição discursiva. Zavam (2009), por sua vez, 

apresenta um modelo teórico-metodológico que se constituirá como a base para a 

nossa metodologia, pois nos auxiliará na realização da análise diacrônica do gênero 

anúncio, conforme veremos a seguir. 

3.3 Modelo teórico-metodológico para a análise diacrônica de gênero 

Inscrita na perspectiva da TD, Zavam (2009) propõe um modelo teórico-

metodológico que se divide em duas dimensões de análise: contexto e texto. 

Buscando uma melhor compreensão das categorias de análise, apresentamos a 

seguir o quadro esquemático proposto por Zavam (2009, p.113): 

Figura 02 – Quadro teórico-metodológico de uma análise diacrônica de gêneros 

O primeiro, contexto, está subdividido em três planos: a) ambiência, que 

diz respeito ao aspecto histórico (tempo) e ao aspecto social (espaço) do período 

utilizado para o levantamento de dados da pesquisa; b) interlocutores, o qual se 

refere ao lugar e ao perfil social dos participantes da interlocução; e c) finalidade, 

que diz respeito ao propósito comunicativo. Por sua vez, o texto subdivide-se em: a) 

NORMA

ANÁLISE DIACRÔNICA DE GÊNEROS

TRANSMUTAÇÃO

CATEGORIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

AMBIÊNCIA

TEXTOCONTEXTO

INTER- 
LOCUTORE

FINALIDADE CONTEÚD FORMA
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conteúdo, que trata sobre o assunto do qual se fala ou escreve; b) norma, que 

abrange os comportamentos linguísticos e discursivos que são mais previsíveis e 

recorrentes no gênero; e c) forma, o qual se relaciona aos elementos grafoespaciais 

que constituem o texto. Como exemplo desse último subnível, podemos citar os 

recursos multimodais, os quais são analisados nesta tese. Esses aspectos são 

importantes, pois nos auxiliarão a pensar como a multimodalidade, que será 

analisada no último subnível apresentado na figura anterior, subnível forma, passa a 

ser encarada como uma tradição discursiva.  

3.3.1 Aplicação do modelo teórico-metodológico  

Apesar de Zavam (2009) ter proposto um modelo teórico-metodológico 

para proceder à análise diacrônica do gênero editorial, acreditamos que este modelo 

pode ser aplicado a outros gêneros, tal qual o anúncio, conforme poderemos ver a 

seguir: 

Figura 03 – Anúncio da empresa Ford de 197216
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Figura 04 – Anúncio da empresa Ford de 197317

  

Nas figuras 03 e 04, os anúncios do carro Corcel GT, da empresa Ford, 

apresentam um contexto que pode ser traduzido como um período em que as 

empresas de carro fabricavam carros mais velozes, os quais proporcionavam mais 

adrenalina. Nesse sentido, voltavam seus anúncios para o público masculino, que 

eram os maiores compradores de carro nesse período, além dos casais 

aventureiros. 

Nesses exemplos, podemos destacar a categoria texto com base no 

conteúdo proposto no anúncio, o qual está relacionado à venda de carro; além disso, 

os anúncios apresentados seguem as categorias retóricas do anúncio, que de 

acordo com Kathpalia (1992) (apud BATHIA, 1993) são: título, para chamar a 

atenção do leitor “Eu quero assim. Ele briga” (Figura 04) e “Eu quero assim. Tem 

que ter emoção.” (Figura 05); objetivo de mercado, ao buscar vender o carro Corcel 

GT como um perfeito exemplo de carro veloz; importância do produto, pois o usuário 

correrá mais que todos os outros que não têm o mesmo carro; detalhamento do 

produto, quando descrevem as vantagens e as características do carro; 

estabelecimento de credenciais, ao identificarem a marca; declarações de usuários, 

por meio da imagem dos casais felizes; táticas de pressão, quando afirmam que as 
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chances do comprador ganhar uma corrida são maiores porque ele tem um carro 

melhor e mais veloz. 

 Além do conteúdo e da norma, o anúncio também possui uma forma 

que é marcada pela união do texto verbal com o texto não verbal. Nesse tópico, 

podemos observar os recursos multimodais, como as imagens, variação de cores, 

formato das letras etc, que são utilizados na construção verbo-visual da mensagem 

publicitária. 

 Por meio do exposto, observamos que o quadro teórico-metodológico 

proposto por Zavam (2009) pôde ser utilizado em nossa pesquisa, na medida em 

que ele também auxiliou, durante o processo de análise, a nossa abordagem do 

gênero anúncio. 

É importante salientar que o modelo proposto por essa autora serviu para 

seu estudo com o gênero editorial, portanto, é provável que, a depender do domínio 

discursivo estudado, como exemplo o publicitário, outras categorias possam ser 

acrescentadas ao seu quadro teórico-metodológico. Para melhor compreendermos o 

gênero anúncio, entre as dimensões apresentadas por Zavam (2009), nos 

deteremos mais à dimensão texto e ao plano da forma, somando-se a estes as 

categorias de análise propostas por Kress e van Leeuwen (2001), uma vez que 

essas categorias redimensionam a análise de recursos multimodais utilizados em 

gêneros, os quais não foram previstos no modelo de Zavam (2009).  
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4. MULTIMODALIDADE 

Neste capítulo, trabalhamos, inicialmente, com base nos primeiros 

estudos realizados sobre o uso da multimodalidade em anúncios publicitários. Estes 

trabalhos nos possibilitaram entender como os recursos semióticos podem auxiliar 

na construção do sentido dos discursos presentes nos anúncios. Em seguida, 

destacaremos a importância da imagem para os trabalhos sobre semiótica, dando 

ênfase aos estudos da Gramática do Design Visual proposta por Kress e van 

Leeuwen (1996). Para finalizar o capítulo, abordaremos o papel do espectador na 

construção do sentido e os princípios de construção da mensagem, além de 

evidenciarmos a presença da multimodalidade não apenas em ambientes 

impressos, mas também em mídias televisivas e na internet.   

4.1 Os recursos semióticos na construção da peça publicitária 

Os primeiros estudos sobre os recursos (imagem, som e cor) utilizados na 

produção dos anúncios publicitários foram realizados, por volta de 1970, por 

pesquisadores que faziam parte das escolas Semióticas. Eles pretendiam empregar 

instrumentos da linguística moderna para evidenciar especificidades da linguagem 

publicitária. De acordo com Volli (2007, p. 262), nesse período, 

foi rapidamente iniciada uma diferente corrente de estudos empenhada em 
enfrentar de modo mais global a comunicação publicitária, considerada em 
suas lógicas internas e em toda a complexidade de seus componentes. Não 
por acaso, todavia, muitos dos mais significativos representantes dessa 
corrente também participaram da afirmação das metodologias semióticas no 
mundo profissional, ou seja, no quadro dos institutos que desenvolvem 
pesquisas aplicativas sobre publicidade e marketing.  

Esses primeiros estudos já buscavam compreender de que maneira os 

diversos recursos semióticos auxiliavam na construção da peça18 publicitária. 

Surgiram, a partir daí, importantes pesquisas como as de Corti (1973), Cardona 

(1974), Di Sparti (1975) e Floch (1990; 1997), as quais estabeleceram uma ligação 

entre a Semiótica e a Linguística e que, além disso, causaram uma mudança da 

visão monomodal para uma visão multimodal. Entretanto, esses estudos deram 

maior destaque às questões textuais da mensagem publicitária, deixando à margem 
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as questões relativas à imagem. De acordo com Volli (2007, p. 264), os 

pesquisadores da escola Semiótica, apesar de não darem destaque aos estudos 

sobre a imagem, reconheciam sua importância ao afirmarem que: 

menos operativamente avançada, mas não menos fascinante daquela que 
se apóia nas estruturas narrativas, é a determinação das configurações 
visuais. Esse gênero de investigação vai bem além das simples tipologias 
descritivas relativas à organização gráfica no uso da página [...]. Trata-se 
mais de investigar a lógica profunda com que são empregadas as cores e 
as linhas, os cheios e os vazios, as simetrias ou as formas imperfeitas, e 
assim por diante, em relação aos objetivos expressivos aos quais essas 
categorias correspondem.  

Assim, com base na afirmação, podemos constatar que os pesquisadores 

da Semiótica reconheciam a importância da imagem na estrutura da mensagem, 

uma vez que faziam uma investigação sobre a lógica da composição das cores e 

das linhas, além de outros aspectos visuais ressaltados na passagem acima. 

Todavia, mesmo ao tentar compreender o valor conceitual que as categorias 

visuais19 possuíam, os autores preferiam tratar da dimensão verbal da propaganda e 

do universo de problemas que a narrativa trazia.  

Diferentemente desta visão mais centrada nos aspectos linguísticos 

utilizados para o desenvolvimento do anúncio, Kress e van Leeuwen (1996), a partir 

da publicação do primeiro trabalho sobre semiótica visual, Reading Images: The 

Gramar of Visual Design, trazem uma reflexão sobre a importância de se observar, 

além dos aspectos linguísticos, os outros recursos semióticos que compõem o texto 

publicitário. De acordo com eles: 

por comparação com o estudo ‘lexical’ visual , o estudo da 'gramática' visual 
tem sido relativamente negligenciado, ou tratado a partir de uma perspectiva 
diferente, do ponto de vista da história da arte, ou do formal, da descrição 
estética da composição, ou da psicologia ou da percepção, ou com um foco 
em questões mais pragmáticas, como por exemplo a forma como a 
composição pode ser usada para atrair a atenção do espectador para uma 
coisa e não outra, por exemplo, aplicados em tais ambientes como a 
publicidade ou a embalagem. (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, p.1)20  

                                                 
19 Dentre essas categorias visuais citamos a própria imagem. 
���>���������,C8������H@I����������	����������,�I�������,��J�2��K6�������,�I�������,��J!������K�����@��	�
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Para esses autores, as diferentes perspectivas de estudo da Semiótica, 

seja de um ponto de vista da Psicologia, da História da Arte ou da Pragmática, não 

têm contemplado os vários sentidos que as imagens possuem. A partir dessa 

observação, notou-se, então, a importância do desenvolvimento de uma gramática 

do design visual, sendo esta uma ferramenta fundamental para as pesquisas sobre 

Semiótica e para as interpretações das experiências formais de interação social.

No livro Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary 

communication, Kress e van Leeuwen (2001) afirmam que, apesar de já trazer 

importantes contribuições para os estudos semióticos, a gramática visual ainda se 

configurava como monomodal, uma vez que os autores uniram todas as diferentes 

visões da semiótica em torno de uma única terminologia. Para eles, ao invés de uma 

única regra, existem vários princípios por trás da comunicação multimodal. 

4.2 Multimodalidade discursiva 

Neste item discutiremos, num primeiro momento, a respeito da 

importância do espectador no processo de construção da mensagem. Em seguida, 

partiremos para a observação dos três princípios de composição das imagens, 

propostos por Kress e van Leeuwen (2001). 

4.2.1 O papel do espectador no processo de construção do sentido e os 

princípios de composição da mensagem 

Atualmente, os trabalhos sobre multimodalidade discursiva se 

diferenciaram dos realizados pela Semiótica, visto que as pesquisas desenvolvidas 

neste campo do conhecimento oferecem um lugar de destaque a outras semioses, 

por exemplo, a imagem. Assim, observamos que a discussão desenvolvida pelos 

autores que estudam Semiótica é mais centrada nos aspectos linguísticos do texto, 

em contrapartida, a multimodalidade está focada nos estudos relacionados à Análise 

de Discurso Crítica, dando maior ênfase à relação entre imagem e texto. 
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Além da relação imagem-texto, Kress e van Leeuwen (2001, p. 16) 

também tratam da importância do espectador para a construção da mensagem, 

assim, eles propõem três princípios de composição das imagens, os quais são 

visualizados pelo espectador:  

1) Valor de informação: o local dos elementos (participantes e sintagmas 
que relatam uns aos outros e ao Espectador) tem valores informacionais 
específicos anexados às várias zonas da imagem: direita e esquerda, parte 
superior e parte inferior, centro e margem. 

2) Saliência: é ela que pode estabelecer uma hierarquia de importância 
entre os elementos, que são feitos para atrair a atenção do espectador em 
diferentes graus: plano de fundo ou primeiro plano, tamanho, contrastes de 
tons e cores, diferença de nitidez etc. 

3) Estruturação: a presença ou ausência de planos de estruturação 
(realizado por elementos que criam linhas divisórias, ou por linhas de 
estruturação reais) desconecta ou conecta elementos da imagem, 
significando que eles pertencem ou não ao mesmo sentido. 

Estes princípios, segundo os autores, são importantes para que o 

espectador possa compreender, por exemplo, um anúncio, uma vez que a ligação 

entre eles é responsável pelo sentido da mensagem, que pode adquirir um tom mais 

apelativo ou mais subjetivo. Entretanto, não temos indícios, nesses estudos, que nos 

orientem sobre a relação das escolhas multimodais realizadas pelo publicitário e o 

público que pretende atingir, por esta razão, não utilizaremos essas categorias em 

nossas análises. Ou seja, não se sabe o que faz com que ele escolha determinados 

recursos em detrimento de outros para atingir um público alvo, como por exemplo, a 

utilização de imagens que expressem um público mais aventureiro. Nesse sentido, 

traçaremos, no decorrer desta pesquisa, um paralelo entre os princípios propostos 

por Kress e van Leeuwen (2001) e o público alvo, a fim de verificar quais as 

motivações envolvidas no ato das escolhas das estratégias multimodais. 

4.2.2 Multimodalidade e as distintas formas de materialização discursiva 

  

A relação entre imagem-texto não se dá de forma aleatória, uma vez que 

há a necessidade de introduzir elementos não-verbais durante a interação virtual, 

bem como de inserir outros elementos semióticos que aproximam cada vez mais o 

enunciador e os coenunciadores. Foi com base nisso que muitos designers e 
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produtores de softwares passaram a utilizar outras semioses, que servissem como 

estratégias para dinamizar a interação no espaço virtual (Hodge; Kress,1988) 

Vários pesquisadores do ramo da Semiótica Social Hodge, Kress, 

Halliday, Hasan, van Leeuwen, vêm difundindo a premissa de que a 

multimodalidade consiste em uma estratégia discursiva que objetiva oferecer 

maiores condições de construção do sentido dos textos pelos atores da interação. 

Assim, uma análise multimodal contribuirá sobremaneira para uma maior 

identificação da significação dos elementos presentes nos textos, pois, além de fazer 

parte da construção de sentido das mensagens, a multimodalidade também é parte 

da cenografia que emerge do contexto de interação e das relações discursivas 

estabelecidas nos anúncios. 

Analisando-se o gênero anúncio, mas especificamente os veiculados na 

internet21, por exemplo, se observa que, após o aperfeiçoamento das páginas da 

web, ocorreu uma maior integração entre as semioses (imagem e escrita) e um 

constante aumento das possibilidades de usos de recursos multimodais. Isso é 

explicado porque, de acordo com Braga (2004),  

com os surgimentos dos gêneros da web emerge uma nova realidade 
comunicativa que ultrapassa as possibilidades interpretativas dos gêneros 
multimodais tradicionais [...] cada modalidade expressiva integra um 
conjunto diferenciado de significados possíveis, pois cada forma semiótica é 
única, na medida em que agrega um conjunto de normas interpretativas e 
possibilidades de significado que lhe são particulares. 

Ao considerarmos que cada modalidade traz em si um conjunto de 

significados possíveis, apontamos para o fato de que a interpretação não se dá mais 

apenas por um viés, o texto linguístico, mas sim de forma conjunta com as outras 

modalidades, por exemplo, as imagens e os vídeos presentes no espaço hipermídia. 

Além disso, o coenunciador tem a habilidade necessária para lidar com todos os 

elementos multimodais, uma vez que ele percebe que as informações presentes nos 

                                                 
21 A multimodalidade também se manifesta em diversos ambientes, entre eles, o ambiente virtual, no 
qual passa a ser denominada de hipermodalidade, pois, segundo Lemke (2002), elementos 
semióticos, de diferentes escalas de organização sintagmática e hipertextual, são linkados em redes 
ou webs. Isso ocorre devido à existência de um ambiente (internet21) repleto de recursos hipertextuais 
e propício à utilização de várias semioses em um mesmo momento.  
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elementos não-verbais e verbais se completam e conspiram em favor da construção 

dos significados. (BRAGA, 2004) 

O que ocorre é que, em gêneros com o anúncio publicitário, 

principalmente os ambientados na internet, há uma tendência para que ocorra a 

comunhão entre as variadas modalidades. Atualmente, muitos são os pesquisadores 

que defendem a contribuição da imagem para a construção do sentido do texto, tais 

como (KRESS, 1996; 2003; 2005 e GOMES, 2007), os quais asseguram que a 

representação visual, atualmente, encontra-se no mesmo patamar de importância 

que o texto verbal, mas ainda há aqueles mais radicais, como Johnson (2001), que 

privilegiam o uso da imagem em detrimento da escrita, considerando letras e 

palavras apenas como “coadjuvantes” na construção do sentido, cujo brilho seria 

ofuscado pela complexidade imagética de significado. 

Contrapondo o que Johnson (2001) afirma, acreditamos que, em um texto 

multimodal, cada semiose apresenta um aspecto de sentido, considerando-se, 

portanto, que tanto as representações visuais apontadas por Kress (2010) e Gomes 

(2007) como as letras e palavras, que também revelam um aspecto multimodal, são 

importantes para a construção do sentido no texto. Nessa perspectiva, observando-

se, por exemplo, um anúncio ancorado na web, a análise não deve ser centrada 

apenas em um determinado aspecto, pois cada modalidade é dotada de significação 

e, por sua vez, a união delas corresponde ao conjunto significativo pretendido pelo 

enunciador.  

Com base nisso, para efeito de análise dos aspectos multimodais, 

endossamos a perspectiva defendida por Kress (2010), o que nos fará analisar, sob 

essa perspectiva, os anúncios impressos e os veiculados na internet.   

Como podemos perceber, há a presença de multimodalidade discursiva 

em diversas situações comunicativas da sociedade, desde os textos impressos até 

os veiculados pelos meios de comunicação audiovisuais e virtuais. 

 A multimodalidade é, portanto, uma importante característica que, 

apesar de existir há bastante tempo, passou a integrar, recentemente, os estudos 

sobre o texto, o que auxiliou a construção do discurso que está além das fronteiras 
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da semiose verbal. Além disso, acreditamos que, devido a sua recorrência e ao seu 

importante papel na construção de sentido do texto, a multimodalidade pode ser 

vista como uma tradição discursiva dentro de gêneros como o anúncio. Para 

entendermos essas mudanças, utilizaremos como base a metodologia proposta por 

Zavam (2009) e a ela, acrescentaremos mais três categorias de análise dos recursos 

multimodais elaboradas por Kress e van Leeuwen (2001), a saber: a) o discurso – 

são conhecimentos desenvolvidos em contextos sociais específicos; b) design – 

caracteriza-se pela combinação de modos semióticos utilizados na realização de 

discursos em uma dada situação comunicativa; c) produção – refere-se à articulação 

do material do evento semiótico. Os autores também apresentam uma quarta 

categoria, a distribuição, que diz respeito à participação de técnicos de áreas de 

atuação diferenciadas na construção de um anúncio. Contudo, não iremos analisar 

esta quarta categoria, pois acreditamos que ela não contribui na inserção dos 

recursos multimodais dentro do gênero anúncio.  

Para uma melhor visualização de nossa metodologia, elaboramos um 

quadro teórico-metodológico no qual apresentaremos as categorias: transmutação, 

as categorias metodológicas propostas por Zavam (2009) contexto e texto e seus 

respectivos planos e as categorias para análise dos recursos multimodais propostas 

por Kress e van Leeuwen (2001): 

Figura 05 – Quadro teórico-metodológico para análise diacrônica do gênero anúncio 
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Com a aplicação desse quadro teórico-metodológico ao nosso corpus

pretendemos descrever as mudanças no gênero anúncio no momento de sua 

passagem de impresso para digital, além das mudanças ocorridas no meio digital, 

para que, assim, possamos identificar o que permaneceu e o que mudou nesse 

gênro ao longo do percurso que delimitamos nessa pesquisa. 
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5 REELABORAÇÃO 

Este capítulo trará uma discussão a respeito da reelaboração do 

gênero, que nos auxiliará, sobremaneira, na compreensão das mudanças ocorridas 

no gênero anúncio publicitário ao longo de sua história. Primeiramente, partiremos 

das reflexões apresentadas por Bakhtin (1997) sobre os gêneros do discurso e a 

noção sobre esferas da comunicação humana. 

Após as reflexões bakhtinianas, tomaremos como base o estudo realizado 

por Araújo (2004; 2006; 2011) sobre os gêneros digitais, o qual concorda com 

Bakhtin (1997) acerca da consideração do caráter plástico apresentado pelos 

gêneros do discurso. Dando sequência ao tópico, discutiremos a abordagem 

realizada por Zavam (2009), que amplia a noção de reelaboração, e propõe uma 

tipologia mais operacional para o conceito e Costa (2010) sobre a reelaboração dos 

gêneros na mídia. 

5.1 Esfera da comunicação humana e os gêneros do discurso: uma visão 

bakhtiniana 

O conceito de reelaboração utilizado na Linguística tem origem nos 

estudos do filósofo russo Bakhtin ([1957] 1997, p. 279). Ele, ao refletir sobre os 

gêneros do discurso, afirma que “cada esfera da comunicação humana comporta um 

repertório de gêneros que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a 

própria esfera se desenvolve e fica mais complexa”, ou seja, a partir do momento em 

que o falante já não encontra, em seu repertório de gêneros, um que satisfaça à 

situação comunicativa na qual se encontra, ele faz uso de outro (ou outros) 

gênero(s) para atender as suas necessidades comunicativas. Todavia, esses novos 

gêneros sempre terão como base os gêneros já existentes.  

Partindo desse ponto, Bakhtin (1997) faz uma diferenciação entre gêneros 

primários – aqueles que se inserem em circunstâncias de comunicação espontânea, 

que ocorrem no cotidiano, portanto, menos complexos, assim como o diálogo – e 

secundários – que pertencem a esferas da comunicação mais evoluídas, geralmente 

voltados para a cultura escrita, como o gênero anúncio publicitário. Há nestes tipos 
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de gêneros uma interdependência, pois, na composição dos gêneros secundários, 

ocorre uma assimilação e uma reelaboração dos gêneros primários. É importante 

ressaltar, ainda, que a separação dos gêneros do discurso em primários e 

secundários não é uma mera questão didática, uma vez que Bakthin (2003) 

pretendia, com essa divisão, difundir também uma visão ideológica do cotidiano. 

Para o autor, os gêneros primários retratam a ideologia do cotidiano, enquanto que 

os secundários retratam a ideologia em sentido restrito, o que poderia vir a ser.  

. Todavia, conforme o autor, ao entrarem nos gêneros secundários, os 

gêneros primários sofrem alterações e 

(...) perdem sua relação imediata com a situação concreta e com os 
enunciados concretos dos outros. Apenas no plano do conteúdo do 
romance é que, por exemplo, réplicas de um diálogo cotidiano ou cartas 
encontradas nele retém sua forma e sua significação cotidiana. Elas 
participam da realidade concreta somente por meio do romance como um 
todo, isto é, como um evento artístico-literário e não como um evento da 
vida diária. (BAKHTIN, 1997, p.281) 

Notamos assim que os gêneros primários, ainda que permaneçam com 

suas estruturas originais, adquirem as características dos gêneros secundários, 

passando a assumir, além das suas características, as características da esfera da 

qual passou a fazer parte e “perdem o vínculo imediato com a realidade concreta”. 

(Bakhtin, 2003, p. 263) É com base na relação entre estes dois tipos de gêneros que 

Bakhtin (1997) define a reelaboração, como sendo a alteração de um tipo de gênero 

que, ao ser inserido na esfera de outro gênero, absorve as características deste 

perdendo as suas marcas de origem, ocorrendo assim a assimilação de um gênero 

pelo outro. É o que ocorre com a publicidade, presente entre os gêneros da esfera 

secundária, a mesma reelabora situações do cotidiano em situações ideológicas do 

que poderia ser a realidade do comprodor caso ele adquira determina produto. 

Araújo (2006, p. 93), ao tratar desse fenômeno em gêneros digitais, como 

chats, toma como base de sua análise as ideias desenvolvidas pelo pesquisador 

russo considerando também que, na reelaboração, um gênero primário assume a 

função de um gênero secundário. Logo, Araújo (2006) partilha da mesma ideia de 

Bakhtin (1997) a respeito de reelaboração, visto que concebe esse fenômeno de 

linguagem como um meio que dá origem a novos gêneros. Nesse sentido, para 
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Bakhtin (1997) e Araújo (2006), os gêneros discursivos apresentam-se plásticos e 

flexíveis, moldando-se, sempre que necessário, aos propósitos comunicativos de um 

usuário de uma determinada língua.  

5.2 Os tipos de reelaboração 

Tomando como base o conceito de reelaboração criado por Bakhtin 

(1997), e aplicado em trabalhos desenvolvidos por Araújo (2004; 2006; 2011), 

Zavam (2009) amplia essa noção, e propõe uma tipologia mais operacional para o 

conceito. A primeira instância desta tipologia seria composta pela transmutação 

criadora e pela transmutação inovadora22.  

Segundo a autora, a transmutação criadora acontece quando um gênero 

surge a partir de outro gênero. Isso ocorreu, por exemplo, com o gênero email que 

teve sua origem a partir do gênero carta. Por sua vez, a transmutação inovadora 

acontece, segundo Zavam (2009), quando todo e qualquer gênero, incluindo os mais 

estandardizados, comportam transformações, mesmo que essas não o transformem 

em um novo gênero, como é o caso do gênero anúncio publicitário. A autora explica, 

ainda, que a transmutação criadora diz respeito às primeiras manifestações de um 

novo gênero, enquanto que as transmutações inovadoras referem-se à 

“transmutação resultante da possibilidade que todo gênero tem de passar por 

recriação de si mesmo, com ou sem incorporação de outro.” (ZAVAM, 2009, p.56). 

Essa recriação abordada por Zavam (2009) diz respeito às idas e vindas da 

multimodalidade no gênero anúncio. 

A segunda instância da tipologia proposta por Zavam (2009, p. 56) trata 

da distinção entre a transmutação externa (transmutação intergenérica) e a 

transmutação interna23 (transmutação intragenérica). De acordo com a 

pesquisadora, “o processo é intergenérico quando há a inserção de um gênero no 

outro, resultando na captação ou subversão desse gênero”, como observamos no 

anúncio publicitário que se segue, também utilizado como exemplo por Zavam: 

                                                 
22 Utilizaremos, nesse momento do trabalho, o termo transmutação porque assim consta na obra 
traduzida em 1997, obra que foi utilizada por Zavam (2009) em sua tese de doutorado. O termo 
apenas sofreu modificação após o relançamento da obra Estética da Criação Verbal, em 2003, que 
foi traduzida pelo Prof. Paulo Bezerra, da USP, como reelaboração.
23 Em Bakhtin (1997), a transmutação interna recebe o nome de plurilinguismo.�
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Figura 06 – Exemplo de transmutação interna 

Na figura 6, verifica-se que o cartão-postal foi incorporado a uma situação 

comunicativa comum ao gênero anúncio publicitário, o qual passa a fazer parte de 

uma outra cena enunciativa. Com essa transferência, o cartão assimilou elementos 

comuns ao gênero utilizado pela publicidade, ou seja, ocorreu uma transmutação 

com o cartão, assim como também ocorreu uma transmutação com o anúncio 

publicitário. 

No que diz respeito à transmutação externa, Zavam (2009, p. 58) afirma 

que: 

podemos falar em transmutação intergêneros, isto é, transmutação externa, 
quando as transformações que ocorrem no gênero são marcadas pela 
incorporação de um outro gênero, quer seja da mesma esfera ou não (o 
cartão-postal não é da mesma esfera do anúncio). 

Em outras palavras, por meio da transmutação externa, um gênero é 

capaz de apresentar características típicas de outro gênero, sem que assim perca 

suas próprias características. Um exemplo sincrônico de gênero que comumente 

transmuta características de outros gêneros é o anúncio publicitário, como podemos 

observar no exemplo anterior, porém ele mantém o seu propósito comunicativo.  

Costa (2010, p. 69), ao trabalhar com o processo de transmutação, opta 

por usar o termo reelaboração de gêneros do discurso, uma vez que esse termo 
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melhor explica o processo já identificado por Bakhtin (2003) para falar sobre a 

divisão dos gêneros em primário e secundários. Costa (2010), em seu trabalho de 

dissertação, aborda a noção de reelaboração a partir de um continuum, no qual há 

um polo representado pelos gêneros emergentes, ou seja, pelos gêneros que têm 

preferencialmente como nascedouro “os signos das tecnologias digitais”, os quais 

podem reelaborar gêneros preexistentes ou inserir novos gêneros nos ambientes 

nos quais são encontrados, trazendo inovações ao perder ou agregar novos traços 

constitutivos; e outro representado pelos gêneros estandardizados, que, segundo 

ele, se configuram como tipos de enunciados que apresentam uma aceitação, em 

determinados grupos sociais, relativamente estáveis.  Nesse sentido, de acordo com 

Costa (2010), num processo de reelaboração um novo gênero tende a se estabilizar.  

A reelaboração terá um papel importante para o desenvolvimento do 

nosso quarto objetivo específico, pois as diferentes mídias em que o gênero anúncio 

é veiculado solicitam características de diversos gêneros, e não somente do gênero 

anúncio. Em relação a este gênero, Bhatia (2009) afirma que o discurso presente no 

gênero anúncio trata-se do discurso promocional, o qual faz uso de uma constelação 

de gêneros que apresentam o mesmo propósito comunicativo.   
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6 METODOLOGIA  

Neste capítulo, em um primeiro momento, trataremos da caracterização 

da pesquisa e da delimitação do universo em que a temática abordada, por nós, se 

insere. Em seguida, partiremos para a seleção dos dados e para a exposição das 

técnicas analíticas que nos auxiliaram na organização dos dados para a análise. 

6.1 Caracterização da pesquisa 

Nesta tese, apoiamo-nos no paradigma de pesquisa qualitativo-

interpretativa por darmos ênfase a uma análise de caráter interpretativo, que visa a 

descrever e a traduzir os sentidos dos fenômenos do mundo social. Surgido no seio 

da Antropologia e da Sociologia, a pesquisa qualitativa ganhou, nas últimas 

décadas, espaço em outras áreas de pesquisa, como a Educação, a Psicologia e a 

Linguística. Assumindo diferentes espaços dentro desses estudos, ela apresenta um 

conjunto de técnicas interpretativas que descrevem e decodificam os componentes 

de um sistema de significados, caracterizando-se, portanto, como uma pesquisa que 

tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos que fazem parte do 

mundo social, mediante contato direto e, às vezes, interativo do pesquisador com a 

situação de estudo (GODOY, 1995).  

A importância da seleção desse tipo de abordagem, para nosso estudo, 

se revela ao pensarmos a análise dos anúncios veiculados no meio impresso e 

digital a partir de sua descrição detalhada, da nossa imersão no contexto de 

pesquisa e do processo interpretativo de condução da investigação, não buscando, 

assim, enumerar eventos que sejam mensuráveis por métodos estatísticos para a 

análise dos dados, mas sim, entender o porquê de serem utilizados e que efeitos de 

sentidos irão suscitar em um dado contexto.   

Nessa esteira, para o alcance de nosso objetivo geral: caracterizar 

diacronicamente os fatores que contribuíram para a reconfiguração dos aspectos 

multimodais utilizados em anúncios brasileiros de carros das marcas Ford e 

Chevrolet, veiculados nas páginas de revistas e jornais das últimas décadas do 

século XX às duas primeiras décadas do século XXI e nos sites YAHOO e MSN, na 
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transição da Web 1.0 para a Web 2.0, foi considerada como mais adequado a 

pesquisa qualitativa, segundo os termos de Godoy (1995) e Bogdan e Biklen (1994, 

p. 47), por: 

� apoiar-se em dados24 que emergem do mundo social, ou seja, a 

fonte direta de dados é o ambiente natural, sendo o investigador o 

instrumento principal. Por haver preocupação com o contexto, por isso 

o investigador busca se aproximar do objeto que será analisado; 

� apresentar-se por meio de um caráter descritivo, uma vez que os 

dados gerados durante a pesquisa “são em forma de palavras ou 

imagens e não de números” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 47). O 

investigador qualitativo procura respeitar a forma como os dados foram 

registrados;  

� focalizar o significado, pois os investigadores “preocupam-se com 

aquilo que se designa por perspectivas participantes” (BOGDAN E 

BIKLEN, 1994, p. 47). Verifica-se, nesse sentido, um maior interesse 

pelo processo do que pelo produto, ou seja, há preocupação maior com 

a forma como “as expectativas se traduzem nas atividades, 

procedimentos e interações diários” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 47); 

Para esta pesquisa, adequamos nossas escolhas metodológicas aos 

procedimentos propostos pelos autores: 

1) Nossas fontes diretas de dados serão revistas e jornais publicados ao 

longo das duas últimas décadas do século XX e as duas primeiras 

décadas do século XXI e os sites YAHOO e MSN, os quais vêm sendo 

investigados por nós desde fevereiro de 2012. Pretendemos estender essa 

investigação até o primeiro semestre de 2015, espaço de tempo suficiente 

para levantarmos dados que mostrem as mudanças do ambiente de onde 

recolhemos os anúncios, principalmente no que diz respeito às evoluções 

por que passou o meio impresso e a interface dos sites em virtude das 

melhorias da Web; 

                                                 
24 Construídos por meio de textos, imagens e materiais sonoros resultantes de processos de comunicação. 
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2) Nossa investigação é descritiva, cujo intuito do trabalho é descrever e 

analisar a inserção de variados recursos multimodais nos anúncios 

brasileiros de carros veiculados no suporte impresso, em especial na 

revista 4 Rodas, por se tratar de uma revista especializada no assunto 

desta tese, carros, e digital, pesquisa feita com base na análise empírica 

de dados, de forma que as construções discursivas suscitadas pelos 

anúncios foram respeitadas e devidamente analisadas. 

3) Um dos interesses desta pesquisa é analisar a reelaboração do gênero 

anúncio em meio às mudanças ocorridas no suporte impresso e à 

volatilidade da internet, a qual possibilita novas construções devido aos 

avanços promovidos pela Web 2.0. O produto – novas formas de 

manifestar a multimodalidade em gêneros – é um fato: eles existem e não 

serão entendidos se o processo de reelaboração por que passam não for 

explicado.  

4) Os dados da pesquisa foram interpretados à medida que foram coletados, 

pois só nos interessaram anúncios publicados em meios impressos e na 

web (sites YAHOO e MSN), ao longo das duas últimas décadas do século 

XX e das duas primeiras décadas do século XXI. 

Em suma, acompanhando as características de uma pesquisa qualitativa, 

podemos dizer que a nossa fonte direta foram jornais, revistas e os sites YAHOO e 

MSN, os quais foram analisados frequentemente por nós durante a realização de 

nossa investigação; entendemos que nossa pesquisa é de natureza qualitativa 

porque buscamos reunir argumentos que fundamentem nossa hipótese segundo a 

qual sugere que, com a mudança do suporte impresso para a Web 1.0 e, 

posteriormente, para a Web 2.0, foram agregados variados recursos semióticos, 

permitindo novas formas de interação com o gênero anúncio publicitário de carros, 

uma vez que esses recursos suscitaram novas habilidades por parte dos 

interlocutores. 

6.2  Delimitação do universo 

Considerando o objetivo geral estabelecido nesta tese, os territórios que 

nos serviram de base para a coleta de dados referem-se a revistas e jornais e aos 
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sites YAHOO e MSN. As revistas e jornais apresentam informações relacionadas ao 

cotidiano do período que foram publicadas. No que se refere à diagramação, há uma 

variedade de elementos que foram inseridos com o passar do século. Por sua vez, 

os sites apresentam, em suas composições, informações do dia a dia, por meio da 

rápida atualização de textos, linguísticos ou não-linguísticos. Com essa constante 

atualização, os sites propiciam interações entre homem-gênero-máquina, as quais 

serão analisadas neste trabalho devido ao caráter dinâmico e interativo presentes 

neles, marcado por postagens diárias, restringiremos a seleção dos dados tendo 

como base critérios que serão apresentados na subseção a seguir.  

6.3  Construção dos dados 

A seleção dos dados foi pensada para atender aos três objetivos 

específicos: a) elencar quais recursos multimodais foram utilizados em anúncios 

brasileiros de carros das marcas Ford e Chevrolet, veiculados nas páginas de 

revistas e jornais das duas últimas décadas do século XX às duas primeiras décadas 

do século XXI e nos sites YAHOO e MSN, na transição da Web 1.0 para a Web 2.0; 

b) estabelecer em que mediada o contexto, relação entre os aspectos históricos e 

sociais, influencia a reconfiguração do gênero anúncio na passagem do suporte 

impresso para o digital; c) analisar a reelaboração do gênero anúncio na mudança 

do suporte impresso para o suporte digital.

O desenvolvimento de um estudo qualitativo supõe um corte temporal-

espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador. Esse corte define o 

campo e a dimensão em que o trabalho desenvolver-se-á, isto é, o território a ser 

mapeado (MANNING, 1979, p. 668). Assim, foram coletados anúncios brasileiros de 

carros veiculados a partir de 1980 às duas primeiras décadas do século XXI, mais 

especificamente até o primeiro semestre de 2015. Verificando-se os suportes 

analisados, observamos que, desde a elaboração dos primeiros anúncios de carro, 

há a presença de multimodalidade na composição das páginas dos sites. Assim, em 

função da heterogeneidade e do número de anúncios a serem coletados e com a 

finalidade de alcançar os objetivos destacados acima, partimos para um recorte dos 

dados, que serão explicitados nos critérios destacados a seguir, de modo a 
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contribuir para a seleção de uma amostra significativa que, reproduza a realidade 

dos anúncios publicados nessas quatro décadas. 

1. Selecionar anúncios brasileiros de carros elaborados a partir de 1980 à 

segunda década do século XXI; 

Tendo como base esse primeiro critério de seleção, deparamo-nos com 

um problema que se traduz na demasiada quantidade de anúncios veiculados no 

período destacado acima. Uma amostra deste tamanho, por um lado, revela-se 

incompatível com os objetivos apresentados nesta pesquisa, uma vez que não 

temos por finalidade enumerar os fenômenos manifestados na totalidade dos 

anúncios publicados, ou mesmo, fazer uso de métodos estatísticos para a análise 

dos dados. Por outro lado, seria positivo, mas não necessário em virtude do foco 

estabelecido para a presente pesquisa. Sendo assim, partimos, a seguir, para o 

segundo critério de coleta de dados: 

2. Selecionar 16 anúncios impressos e 12 anúncios digitais25 das empresas 

Ford e Chevrolet. 

Com a seleção dos 28 anúncios veiculados no período de tempo acima 

descrito, o universo da amostragem dos dados será bastante variável no que diz 

respeito ao uso de aspectos multimodais, uma vez que, o período corresponde à 

passagem do meio impresso para o digital, destacando, consequentemente, as 

transformações advindas dos avanços tecnológicos. 

6.4  Procedimentos 

Para proceder à análise, primeiramente, foram observados os anúncios

brasileiros de carros, das marcas Chevrolet e Ford, veiculados a partir da década de 

1980 e durante as duas primeiras décadas do século XXI. Uma vez realizada a leitura 

do material e a seleção do corpus, passamos à escolha dos procedimentos de análise 

que auxiliou o estudo dos dados tendo como foco captar os recursos multimodais e 

analisar a reelaboração do gênero anúncio em função dos avanços tecnológicos:  
                                                 
25 Os anúncios veiculados no site Yahoo e MSN serão restringidos à última década do século XX e às duas 
primeiras décadas do século XXI, por terem surgido nesse período na internet. Por conta disso, o quantitativo de 
anúncios que compõem o nosso corpus na Web é menor que os veiculados de forma impressa. 
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� Redefinição do modelo teórico-metodológico proposto por Zavam (2009) 

para a análise diacrônica de gêneros. 

� Reelaboração do modelo teórico-metodológico na análise diacrônica do 

gênero anúncio proposto por Rodrigues (2011), reformulado a partir do 

modelo teórico-metodológico de Zavam (2009) para a análise diacrônica de 

gênero. 

Inscrita na perspectiva da TD, Zavam (2009) propõe um modelo teórico-

metodológico que se divide em duas dimensões de análise: contexto e texto. O 

primeiro está subdividido em três planos: a) ambiência, que diz respeito ao aspecto 

histórico (tempo) e ao aspecto social (espaço) do período utilizado para o 

levantamento de dados da pesquisa; b) interlocutores, o qual se refere ao lugar e ao 

perfil social dos participantes da interlocução; e c) finalidade, que diz respeito ao 

propósito comunicativo. Por sua vez, o texto subdivide-se em: a) conteúdo, que trata 

sobre o assunto do qual se fala ou escreve; b) norma, que abrange os 

comportamentos linguísticos e discursivos que são mais previsíveis e recorrentes no 

gênero; e c) forma, o qual se relaciona aos elementos grafo-espaciais que 

constituem o texto. Como exemplo desse último subnível, podemos citar os recursos 

multimodais, os quais são analisados nesta tese. 

Buscando uma melhor compreensão das categorias de análise, 

apresentamos a seguir o quadro esquemático proposto por Zavam (2009, p.113): 

Figura 07 – Quadro teórico-metodológico de uma análise diacrônica de gêneros 

NORMA

ANÁLISE DIACRÔNICA DE GÊNEROS

TRANSMUTAÇÃO

CATEGORIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

AMBIÊNCIA

TEXTOCONTEXTO

INTER- 
LOCUTORES 

FINALIDADE CONTEÚDO FORMA
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Somando-se à metodologia para a análise de gêneros proposta por 

Zavam (2009), para analisar os anúncios de carros publicados na Web, 

acrescentaremos mais três categorias de análise dos recursos multimodais 

elaboradas por Kress e van Leeuwen (2001), conforme foi feito na análise de 

anúncios impressos veiculados durante os séculos XX e XXI (RODRIGUES, 2011), a 

saber: a) o discurso – são conhecimentos desenvolvidos em contextos sociais 

específicos; b) design – caracteriza-se pela combinação de modos semióticos 

utilizados na realização de discursos em uma dada situação comunicativa; c) 

produção – refere-se à articulação do material do evento semiótico. Os autores 

também apresentam uma quarta categoria, a distribuição, que diz respeito à 

participação de técnicos de áreas de atuação diferenciadas na construção de um 

anúncio. Contudo, não iremos analisar esta quarta categoria, pois acreditamos que 

ela não contribui na inserção dos recursos multimodais dentro do gênero anúncio.  

Para uma melhor visualização de nossa metodologia, elaboramos um 

quadro teórico-metodológico no qual apresentamos as categorias: transmutação, as 

categorias metodológicas propostas por Zavam (2009) contexto e texto e seus 

respectivos planos e as categorias para análise dos recursos multimodais propostas 

por Kress e van Leeuwen (2001): 
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Figura 08 – Readaptação do quadro teórico-metodológico de uma análise diacrônica de gênero (anúncio) 

Com a aplicação desse quadro teórico-metodológico ao nosso corpus, 

descrevemos como se dá a agregação da multimodalidade aos anúncios de carros 

veiculados no meio impresso e digital. Desse modo, esperamos reunir elementos 

que sustentem o alcance dos nossos objetivos específicos elencados no início desta 

tese.  

 Para isso, operamos com três procedimentos metodológicos. O primeiro 

procedimento consistiu no recolhimento de anúncios publicados em jornais, revistas 

e na web. A seleção dos dados segue o seguinte critério: 

• Os anúncios utilizados para representar as quatro décadas são das 

empresas Ford e Chevrolet, por serem essas as primeiras empresas de 

carro a chegarem ao Brasil. 
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O segundo procedimento diz respeito ao recorte temporal, no qual 

analisamos nosso corpus, a fim de descrevermos a recorrência e a variedade dos 

recursos multimodais utilizados na tradição discursiva anúncio26. Por sua vez, o 

terceiro procedimento consistirá na repetição das figuras, ao longo da análise, 

porém, utilizamos uma numeração distinta, uma vez que o enfoque será diferente.  

                                                 
26 Destacamos que todo gênero é uma Tradição Discursiva, uma vez que evocam uma determinada 
forma textual ou determinados elementos linguísticos que foram estabelecidos socialmente e são 
replicados no cotidiano. Por esta razão, entemos, também, em pesquisa realizada por Rodrigues 
(2011) que a multimodalidade também se mostra como uma Tradição Discursiva por atualizar uma 
tradição dentro do texto que carrega uma historicidade e uma cultura utilizada repetidamente.
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7 INCURSÃO PELOS DADOS 

O gênero anúncio publicitário foi, ao longo de sua história, sofrendo 

transformações e se recriando para atender às necessidades da esfera na qual está 

inscrito. Essas mudanças podem ser observadas ao verificarmos, por exemplo, a 

transição da cultura ocidental monomodal para a cultura multimodal. De acordo com 

Adam e Bonhomme (1997), o anúncio surgiu na França em 1629, sendo chamado 

de “anúncio breve”27. Ele teria aparecido na imprensa para divulgar o comércio da 

capital francesa, Paris, e teria garantido o sustento de muitos jornais da época, como 

La Gazette28 e La Presse29. O mesmo aconteceria na Inglaterra com o periódico 

Times30. 

Os anúncios publicados, nesse período, tanto nos periódicos como nos 

folhetos, segundo os autores citados acima, seriam essencialmente compostos por 

linguagem verbal, em preto e branco e sem nenhuma imagem31, composição que 

perdurou durante os séculos XVII, XVIII e parte do século XIX, século em que a 

imprensa32 chegou ao Brasil. 

Segundo Cadena (2001) e Gonçalves (2006), o primeiro periódico 

brasileiro seria a Gazeta do Rio de Janeiro33. Nesse período, a publicidade ocupou 

as páginas dos classificados e os anúncios que predominavam eram de venda de 

propriedades, procura de escravos fujões, aulas particulares, aluguel de amas de 

leite, já que não existiam muitos comércios nas cidades.  

Assim como na Europa, os anúncios brasileiros eram compostos de 

linguagem verbal, com textos grandes, em preto e branco e sem nenhuma imagem, 

como podemos observar na figura 09: 
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objetos que estão sendo anunciados. 
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Figura 09 – Anúncio publicado na edição no 2 do jornal Gazeta do Rio de Janeiro em 17 de setembro de 
180834  

  Os anúncios desse período apresentavam marcas mais proclamativas 

do que persuasivas, apresentando informações gerais sobre o produto. Isso ocorria, 

entre outras coisas, devido à falta de concorrência no mercado.  

Apesar de servir como inspiração para os anúncios brasileiros, nos países 

europeus, os anúncios que circulavam nessa mesma época, diferentemente dos 

anúncios que eram veiculados no Brasil, já começavam a adotar uma tipografia mais 

compacta, com somente alguns títulos e pouco texto, e em 1840, com o 

desenvolvimento da litografia35, surgiriam os primeiros anúncios com imagens, o que 

só veio acontecer no Brasil em 1875 nos jornais Mequetrefe36 e O Mosquito37.  

Segundo Cadena (2001), do ano de 1875 em diante, o uso de ilustrações 

passaria a apresentar-se com maior frequência, até que em 1898 foi publicado no 

Brasil o primeiro anúncio a duas cores no jornal trimestral O Mercúrio38.  

De 1896 até o ano de 1913 predominaria no Brasil o uso de litogravuras39

e de xilogravuras40, à maneira dos jornais lusitanos, até que, em 1914, esses 

                                                 
34 Disponível em: http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/artigos/189.html - acesso em: 
22.06.2014 
35 Trata-se de um tipo de gravura em plano que utiliza como base a água e o óleo. Esse tipo de 
gravura foi muito utilizado, no século XIX, para a produção de múltiplas cópias de manuscritos e 
desenhos originais. 
36 Jornal de caricatura e sátira. 
37 Jornal de caricatura e sátira. 
38 Jornal de propaganda comercial. 
39 De acordo Goeldi (2014), com A litogravura ou litografia consiste numa técnica de gravura que está 
relacionada à criação de marcas (ou desenhos) sobre uma matriz (pedra calcária) com um lápis 
gorduroso. Ela se baseio no princípio da repulsão entre água e óleo, pois o desenho é feito através 
do acúmulo de gordura sobre a superfície da matriz.
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desenhos foram substituídos por desenhos artísticos influenciados pelo estilo Art 

Noveau. Esse estilo, conforme Barilli (1991), surgiu na França pelas mãos do artista 

francês Toulouse-Lautrec e seria usado para fazer propagandas da casa de shows 

parisiense Moulin Rouge41. Marcado pela presença de figuras sensuais femininas, 

letras trabalhadas, clima oriental e detalhes de frisos ornamentais nas páginas, 

dispensava o texto linguístico, trazendo, geralmente, somente a imagem e a marca 

do produto. Porém, o estilo Art Nouveau não durou muito tempo na propaganda 

brasileira, e foi utilizado somente durante 13 anos, de 1914 até 1927, ano em que se 

instalou, no Brasil, o Departamento de Propaganda da fábrica de carros General 

Motors.  

A partir de 1927, de acordo com Gonçalves (2006), os anúncios 

brasileiros, influenciados pelo pragmatismo americano, passaram a apresentar 

textos mais elaborados, frases simples e imagens que mostravam o american way of 

life42. Sugerindo a ideia da vida dinâmica e prática, as imagens deveriam ilustrar 

exatamente o que dizia o texto. Esse estilo se intensificou em 1929, com a chegada 

das primeiras agências de propaganda norte-americanas ao Brasil, a Thompson e a 

N.W. Ayer.. 

Somente com a chegada da televisão, em 1960, é que a publicidade 

passou a perder o glamour das propagandas americanas e, além disso, passou a ter 

o estilo redacional utilizado no meio televisivo e, à medida que surgiram novos meios 

de comunicação, os anunciantes foram mudando a maneira de se comunicar com o 

público consumidor. Assim como a rádio e a televisão influenciaram a linguagem 

utilizada nas propagandas, o videogame, o computador e a Internet também deram 

importantes contribuições para as mudanças pelas quais a publicidade brasileira 

passou, principalmente, no que diz respeito aos diversos recursos semióticos que 

foram sendo agregados à composição desse gênero a partir da década de 1980 do 

século XX. 

                                                                                                                                                         
40 Técnica da gravura em que se utiliza uma matriz em madeira para a obtenção de reproduções da 
imagem gravada
41 Cabaré francês construído no ano de 1889 por Josep Oller. Disponível em: http://www.moulinrouge.fr/histoire 
-  acesso em: 23.09.2015.  
$��/��������������������	��
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7.1 Características do gênero anúncio publicitário 

Antes de iniciarmos a análise dos dados, vamos primeiramente 

discorrer a respeito das características do gênero anúncio publicitário, uma vez que 

estas auxiliarão em nossa análise. 

Em toda propaganda de vendas de produtos, o objetivo final a ser 

alcançado é a venda da mercadoria, porém, essa tarefa não é fácil. De acordo com 

Vestergaard e Schrøder ([1985] 2004), a primeira tarefa do publicitário é conseguir 

que o anúncio seja notado e “uma vez captada a atenção do leitor, o anúncio deve 

mantê-la e convencê-lo de que o tema daquele anúncio específico é do interesse 

dele” (VESTERGAARD; SCHRØDER, [1985] 2004, p.71). Em outras palavras, o 

publicitário tem que conquistar e manter a atenção do leitor mostrando a importância 

que o produto anunciado pode ter para a sua vida. Entretanto, segundo os autores, 

isso não é o bastante, pois o anúncio deve convencer o leitor de que a marca 

anunciada tem certas qualidades que a torna superior às similares. 

Lund (1987 apud VESTERGAARD; SCHRØDER, [1985] 2004, p. 74) 

resume a tarefa do publicitário a partir dos seguintes movimentos retóricos: 

1. Chamar a atenção; 

2. Despertar interesse; 

3. Estimular o desejo; 

4. Criar convicção; 

5. Induzir à ação. 

Nesse sentido, é com base nessas tarefas que o publicitário conseguirá 

despertar o interesse do leitor para a compra do produto anunciado. 

Além de pesquisadores da área da comunicação, estudiosos da 

linguística também abordam os movimentos internos do gênero anúncio, como é o 

caso de Bathia (1993) e Kathpalia (apud43 BATHIA, 1993), os quais afirmam que é 

por meio dos movimentos que os anunciantes conseguem dar um efeito ao propósito 

                                                 
43 KATHPALIA, S.S. A Genre Analysis of Promotional Texts. Tese de doutorado não publicada. Singapore: 
National University of Singapore, 1992.
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comunicativo do anúncio de produtos. Bathia (1993) e Kathpalia (1992) propõem, 

então, os seguintes movimentos retóricos/estruturais em anúncios: 

1. Títulos (para chamar a atenção do leitor); 

2. Objetivo do mercado; 

3. Justificando o produto ou o serviço: 

 Indicação da importância ou precisão do produto ou serviço e/ou 

 Estabelecimento de um nicho 

4. Detalhamento de um produto ou serviço: 

 Identificação do produto ou serviço 

 Descrição do produto ou serviço 

 Indicação do valor do produto ou serviço 

5. Estabelecimento de credenciais; 

6. Declarações de usuários típicos ou celebridades acerca do uso do produto; 

7. Ofertas de incentivo; 

8. Uso de táticas de pressão; 

9. Resposta de solicitação. 

Os movimentos retóricos propostos por Bathia (1993) correspondem a 

características comuns do gênero anúncio, entretanto, não precisam estar presentes 

simultaneamente. Assim, ao observarmos esses movimentos, nos anúncios de 

nosso corpus, perceberemos tanto a predominância como a ausência de um ou 

outro movimento. Para o autor, um dos movimentos discursivos mais importantes na 

composição do gênero anúncio é a descrição do produto ou serviço, por ser, por 

meio dele, que o anunciante irá apresentar o produto de sua venda, descrevendo-o 

com maiores detalhes e fazendo uso de variados recursos que enfatizem seu 

produto. É nessa perspectiva que a análise dos movimentos retóricos propostos por 

Bathia (1993) será relevante nesta pesquisa, uma vez que, por meio dela, 

verificaremos que os enunciadores irão se apoiar em determinados movimentos 

durante a elaboração de seus anúncios, obedecendo assim a um padrão linguístico 

e discursivo representado pela previsibilidade e recorrência de alguns movimentos 

no gênero anúncio. 
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7.2 Da análise das categorias teórico-metodológicas contexto e texto 

no gênero anúncio publicitário impressos 

Para procedermos à análise dos dados, subdividiremos esta seção com 

base nas duas categorias teórico-metodológicas elencadas nesta pesquisa: contexto

e texto. Na subseção contexto, analisaremos os anúncios de carros a partir da 

observação das subcategorias a) ambiência; b) interlocutores; c) finalidade. Já na 

subseção texto, analisaremos as subcategorias a) conteúdo; b) norma; c) forma. 

Nesta última subcategoria focaremos nossas observações das categorias 

multimodais discurso, design e produção, uma vez que é na subcategoria forma, 

segundo Zavam (2009), que se encontram os elementos grafoespaciais que 

configuram o texto. 

7.2.1 O contexto 

Nesta subseção, analisaremos as subcategorias, propostas por Zavam 

(2009), ambiência, interlocutores e finalidade a partir da observação dos anúncios 

impressos de carros do período de tempo que vai do ano de 1980 à segunda década 

do século XXI. 

7.2.1.1 – A ambiência – a sociedade brasileira e a indústria automobilística 
no Brasil 

Uma das finalidades desta pesquisa é, por meio da análise diacrônica de 

anúncios brasileiros de carros, descrever como a linguagem verbal é associada a 

outras semioses na constituição do gênero anúncio do domínio discursivo 

publicitário. Nesse sentido, temos como objetivo, nesta seção, evidenciar estas 

marcas por meio da análise da ambiência. 

Na década de 1980, a sociedade pressionava o governo a estabelecer 

eleições diretas para o cargo de presidente, já que, em 1981, o presidente 

Figueiredo instituiu eleições diretas para os cargos executivos, exceto para 

presidente e prefeitos das capitais e áreas de segurança nacional, como as que 

apresentam refinarias e indústrias (Lopez e Mota, 2008).  
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 A crise da dívida externa, que mergulhava o país em uma recessão, em 1982, 

fez com que o lançamento das eleições diretas fosse indispensável até que, em 

1984, ocorre, em colégio eleitoral, a eleição do presidente Tancredo Neves, que 

simbolizou o retorno do governo civil. Porém, Tancredo Neves morre em 85, antes 

de tomar posse, assumindo a presidência da República o seu vice-presidente, José 

Sarney. 

Ao assumir o poder, Sarney encontrou o país sem muitos recursos financeiros 

uma vez que, durante o período ditatorial, o país gastou muito mais do que 

arrecadou, acarretando assim na maior taxa de inflação desde 1822. Para tentar 

estabilizar a economia, José Sarney lança o Plano Cruzado, mudando a moeda e 

congelando os preços dos produtos; no entanto, este plano não obteve êxito, porque 

o Governo continuou gastando mais do que arrecadava. 

De acordo com Zaith e Dallari (2005)44, no início dos anos 1970, o setor 

automobilístico brasileiro não manifestava nenhum sinal de reestruturação no que se 

refere à modernização. Com isso, as indústrias nacionais passaram por algumas 

modificações, na década de 1980, com o objetivo de dar início a um processo de 

modernização, incentivando assim às exportações. As maiores atenções estavam 

voltadas para as indústrias matrizes dos países desenvolvidos, e não para as 

subsidiárias localizadas no Brasil que, além de ter um mercado fechado e 

concentrado, ainda de acordo com Zaith e Dallari (2005), seguiam numa crise 

financeira interna, crise esta que dificultou a expansão da produção do país. A 

inexistência de um crescimento no setor automobilístico, nesse período, representa 

um forte indício de que, no Brasil, não houve muitos avanços tecnológicos como 

aconteceram em outros países, assim como no Japão. 

É nesse cenário que a Chevrolet lança em 1983 a nova versão do Chevette. 

Sua primeira versão foi lançada em 1973 como um sedan de duas portas e mais 

tarde de quatro portas, que era uma versão feita principalmente para exportação. O 

modelo de 1983 (figura 10) passou pela maior reestilização de sua história, 
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apresentando uma nova dianteira, nova traseira, quebra-ventos, entre outras 

inovações45. 

Figura 10 – Anúncio da empresa Chevrolet de 198346

Neste anúncio, o enunciador apresenta as duas versões do novo 

Chevette, uma com duas portas (imagem central) e a outra com quatro portas 

(imagem superior), apresentando-o como “o show do trânsito”. O que explica o uso 

dessa expressão é o fato de o novo Chevette trazer muitas inovações no que se 

refere à estrutura traseira e dianteira do carro, o que passou a chamar a atenção por 

onde o automóvel passava, uma vez que o modelo era tido como referência na 

época. 

No mesmo período, em 1983, a Ford colocou no mercado o carro Del Rey 

(figura 11), um modelo derivado do Corcel. O Ford Del Rey era um carro que 

apresentava um “acabamento refinado, e que lembrava seu “irmão mais velho” o 

Ford Corcel em construção, mas ao mesmo tempo remetia ao bom e velho Galaxie 

Landau”47.  
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Figura 11 – Anúncio da empresa Ford de 198348  

De acordo com Vieira (2010), o Ford Del Rey foi o substituto mais luxuoso 

do Corcel. Em sua versão mais completa, o Ford Del Rey apresentava itens de série 

que não eram comuns mesmo nos carros da sua categoria, os carros de médio 

porte, “como rodas de liga leve, vidros elétricos, travas elétricas nas portas, 

retrovisores com comando interno, bancos em veludo, faróis de neblina, relógio 

digital localizado no espelho retrovisor central, entre outros”49. No anúncio da figura 

11, o enunciador evidencia os novos recursos tecnológicos presentes no automóvel, 

por exemplo, a utilização da transmissão automática eletrônica, que funciona a partir 

de microprocessadores, fator este intrinsecamente relacionado com os avanços 

tecnológicos ocorridos durante as décadas de 1970 e de 1980.  

Nesse contexto, a sociedade brasileira, segundo Lopez e Mota (2008), 

via-se insegura e insatisfeita, aumentando a pressão para que a Constituição de 

1967 fosse substituída, o que só veio a acontecer em 1988. No ano seguinte, 

acontece a primeira eleição direta, desde 1960, elegendo o candidato Fernando 

Collor de Mello. Segundo Lopez e Mota (2008), Fernando Collor prometeu combater 
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os “marajás” e defender os pobres, mas “logo se verificou que o falso ‘caçador de 

marajás’ utilizava-se de práticas políticas muito antigas e conhecidas como troca de 

favores, cobrança de comissões para realizar obras públicas etc” (p. 918). Nesse 

mesmo ano, 1989, foi criada a Autolatina, fusão entre as fábricas brasileiras Ford e 

Volkswagem. Essa empresa atendia ao mercado brasileiro e argentino e tinha, 

segundo Vieira (2010), capacidade para produzir 700 mil carros por ano.  

No governo de Collor, foi lançado, seis dias após a sua posse, o Plano 

Collor para conter a inflação. Segundo Lopez e Mota (2008), por meio desse plano, 

Collor confiscou os ativos financeiros de todos os cidadãos, privatizou empresas 

estatais, eliminou restrições a importações, criou novos impostos e elevou outros. 

Mesmo com essas medidas, o Plano Collor fracassou e, em 1992, devido a 

denúncias de corrupção feitas pelo irmão do presidente, Collor é deposto. No 

mesmo ano, o vice-presidente Itamar Franco assume o poder, afastando, segundo 

Lopez e Mota (2008, p. 922), “o perigo de medidas voluntaristas ou pacotes de 

político-administrativos”, continuando, porém, a abertura econômica iniciada por 

Collor.   

É importante ressaltar que, ainda no governo Collor, ocorreu mais uma 

crise mundial do petróleo, o que reforçou a produção de carros movidos a álcool. 

Com a crise do petróleo ocorreu uma forte retração de venda de carros no mercado 

interno, o que revelou uma maior necessidade nos investimentos em propagandas. 

Além disso, ainda por conta da alta do petróleo, as montadoras locais passam a ter 

um incentivo adicional para aumentar seus esforços em direção ao exterior. Muitos 

países desenvolvidos tornaram-se grandes importadores de automóveis brasileiros 

até 1991.         

Ainda no governo de Collor de Melo, outras políticas foram adotadas, 

entretanto, podemos afirmar que, mesmo após várias medidas, a indústria 

automobilística nacional não estava em condições de enfrentar a concorrência 

externa em um mercado muito amplo como o deste setor.   

Em 1993, de acordo com Zaith e Dallari (2009), a indústria automobilística 

brasileira se encontrava em uma difícil situação, especialmente no que diz respeito 

às vendas para o mercado interno. Por conta disso, Itamar Franco adota uma 



67 

política industrial para a recuperação do mercado interno no setor automobilístico, 

reduzindo o imposto de 8% para 0,1% cobrado sobre os carros com motor 1.0. De 

acordo com Vieira (2010), essa medida adotada por Itamar Franco resultou no inicio 

dos chamados “carros populares”, pois a camada mais popular passou a ter mais 

condições de adquirir um automóvel.  

Com o governo de Itamar Franco, em 1993, o então ministro da fazenda 

Fernando Henrique Cardoso anuncia um novo plano econômico, o Plano Real. Este 

plano, diferentemente dos anteriores, conseguiu estabilizar a inflação. No ano 

seguinte, Fernando Henrique Cardoso elege-se ao cargo de Presidente da 

República, cargo que ocupou por oito anos.  

Em seu primeiro mandato, Fernando Henrique continuou com o Plano 

Real, estabilizando assim a economia, o que trouxe tranquilidade à população e, 

segundo Lopez e Mota (2008, p. 927), “teve efeitos imediatos nos seguimentos mais 

pobres”. Aproveitando-se disso, as empresas automobilísticas passaram a produzir 

carros mais baratos, mais conhecidos, segundo Sampaio (2003), como carros 

populares.  

Na década de 1990, os investimentos no setor automobilístico do país 

permitiram à indústria nacional se posicionar entre os fabricantes mundiais e estar, 

atualmente, entre os quinze maiores produtores de veículos do mundo, isso por 

consequência do crescimento continuo impulsionado pelas exportações já que seu 

consumo interno há quase uma década é muito oscilante. 

Segundo Sampaio (2003), a Chevrolet aproveita o sucesso de vendas dos 

carros populares e lança o Corsa, figura 12, o qual foi o primeiro carro criado 

explicitamente para a faixa de mercado de carros populares. 
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Figura 12 – Anúncio publicado na Revista Quatro Rodas na edição de março de 1994 

Ao observarmos o anúncio da figura 12, notamos que o enunciador 

apresenta o modelo por meio de um posicionamento mais jovial, contrastando-o com 

a figura do “ranzinza”, personagem criado pela marca para representar a antítese de 

que carro bom tinha que ser grande e caro. 

Para um carro popular, o Corsa apresentava alta tecnologia, trazendo 

como item de série, pela primeira vez em um de pequeno porte, a injeção eletrônica, 
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controlada por microprocessadores, além de contar com o sistema de 

autodiagnóstico. 

Em busca de novos mercados, em 1997, a Ford lança o Ka, suas linhas 

arrojadas inauguraram o conceito “sub-compacto”50 e serviu de inspiração para 

outros modelos do fabricante, como o Fiesta e o Focus. 

Figura 13 – Anúncio publicado na Revista Quatro Rodas na edição de agosto de 1997 

O projeto do Ford Ka teve início em 1991 e seu lançamento só foi 

realizado, conforme vimos acima, no ano de 1997 no Brasil. No Brasil, o Ka é um 

veículo com bom desempenho na classe dos populares51, graças ao inovador 

conceito de seu motor. O modelo apresenta um desenho baseado em uma 
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pirâmide52 com formas mais orgânicas. Seu nome Ka tem origem egípcia e 

significa "Alma" ou "Espírito"53. No anúncio da figura 13, o enunciador indica, ao 

utilizar as figuras de Platão e Santos Dummont, que quem é inteligente opta por 

comprar um carro popular como o Ford Ka, que mesmo apresentando um bom 

conjunto mecânico é barato, demonstrando que a própria fábrica, nesse período, 

estava apostando muito nas vendas dos carros populares.  

Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso candidata-se 

novamente ao cargo de presidente, sendo eleito em primeiro turno, devido ao 

sucesso econômico do seu primeiro mandato. Porém, no segundo mandato de 

Cardoso, de acordo com Lopez e Mota (2008, p. 928), “o Banco Central pôs fim à 

‘âncora cambial’, que consistia em manter o dólar em patamar cambial artificialmente 

baixo”. Já no ano 2000, a crise argentina afetou a economia brasileira e, em 2001, o 

desemprego aumentou e ocorreu a crise da energia elétrica, que provocou, segundo 

os autores citados acima, os chamados ‘apagões’. Além disso, o então presidente 

ampliou a participação do capital estrangeiro aumentando assim a privatização de 

empresas estatais. Essa imagem deixada pelo governo FHC54 fez com que, nas 

eleições de 2002, o candidato Luiz Inácio Lula55 da Silva vencesse as eleições sobre 

o candidato tucano José Serra.  

Nesse mesmo ano, a Chevrolet lança o carro Meriva que é uma minivan 

compacta elaborada56 com base na plataforma do Corsa. Com o lançamento da 

minivan Meriva no Brasil, a Opel, sucessora da GM na Europa, creditou a produção 

do modelo para a Chevrolet brasileira, levando-o também para a Europa.  
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Figura 14 – Anúncio da empresa Chevrolet de 200457

No anúncio da figura 14, temos a versão do carro Meriva, lançado no ano 

de 2004 com motor 1.8 Flexpower58, uma tendência da maioria dos carros do século 

XXI por conta dos altos preços da gasolina. Nesse anúncio, o enunciador ressalta, 

ao colocar a imagem do carro tomando espaço de vários anúncios presentes nos 

Classificados do Jornal, que o carro é muito espaçoso, o que pode indicar que ele é 

confortável e indicado para a família.  

A política financeira do governo Lula manteve a estabilização da 

economia por meio da manutenção, em um primeiro momento, da elevada taxa de 

juros, contribuindo assim para a permanência dos altos preços dos carros. Em 

seguida, ainda durante o governo Lula, houve a diminuição da dívida externa do 

Brasil, devido à quitação da dívida com o Fundo Monetário Internacional, aumento 

do salário mínimo, investimento em diversos programas sociais e a menor taxa de 

juros da história do país. Todas essas medidas fizeram com que ocorresse uma 
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significativa inclusão social, crescimento da renda dos mais pobres, uma 

considerável diminuição da desigualdade social e a geração de três milhões de 

empregos diretos e indiretos.  

As melhorias ocorridas, durante este governo, fizeram com que Lula fosse 

reeleito nas eleições de 2006. Seu segundo mandato foi marcado por uma crise que 

abalou as principais economias mundiais. Porém, essa crise não afetou a economia 

brasileira como afetou os outros países, pois o presidente, juntamente com sua 

equipe econômica, retirou alguns impostos de produtos como fogões, geladeiras e 

de automóveis, provocando um aquecimento do mercado interno.  

Em 2006, a Ford começa a vender no Brasil o carro Ford Fusion, 

conforme figura 15, que foi fabricado com base na plataforma, motor, câmbio e 

suspensão do carro Mazda 6. Apesar de ter sido fabricado no México, o Fusion 

chegou ao mercado brasileiro com preço baixo, pois se beneficiou do acordo de livre 

comércio entre o Brasil e o México, uma vez que o Brasil não cobra taxa de 

importação para carros fabricados no outro país.  

Figura 15 – Anúncio da empresa Ford de 200859
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Em 2007, a Ford trouxe a linha 2008 para o mercado brasileiro, 

adicionando novas opções de cores às já disponíveis, além de outros itens de 

série60. No anúncio da figura 15, o enunciador destaca a potência do motor ao 

relacioná-lo com a imagem do cavalo acima. Esse recurso foi utilizado porque, no 

sistema métrico, a potência de um carro é expressa em cavalos-vapor (cv), que 

equivale a 0,98629 horsepower61 (hp), unidade de potência do sistema inglês. 

Partiremos agora para a análise do componente Interlocutores, a fim de 

verificarmos a relação entre o produto a ser anunciado e o seu público alvo.  

7.2.1.2 – Os interlocutores – os fabricantes e os consumidores 

Outro fator central em nossa investigação é a relação entre o produto 

anunciado e o público consumidor. Com base nesta relação, buscamos verificar as 

escolhas multimodais realizadas pelos anunciantes a fim de cativar seus 

interlocutores.  

O início da década de 1980 é marcado pela presença de consumidores 

mais experientes, que buscavam manipular melhor o seu dinheiro, faziam 

orçamentos familiares, lista de compras e começavam a pechinchar preços. Eram, 

portanto, mais exigentes e passavam a desconfiar até mesmo das mensagens 

publicitárias que circulavam em anúncios impressos e televisivos. Assim, os anos de 

1980 foram marcados com a “década perdida” a confiança e o consumo do início da 

década anterior deu lugar à desconfiança e ao medo devido à alta dos preços e à 

inflação (GONDIM, 2013). 

                                                 
��������	
�������������������=���������!���=��%����%,���	��"���������������������$���
���H9����������������������������������	!�	�����������B��T�����]���6�3,�����@������������,���������
�C�	��� ����8�� ��� ,��� ��	�� �� 3,����� ���	������� �� ������ ��� ���B	���� �����	
������ ,�� ������� �	�������
(����	�,� �����@��	��� 3,�� ��� ������� ��� ��	�� ����� ����:��� ��� �2��,���6� ��� �0���6� ������� �0�"�@���
E<��$$� 3,��!������� �����6� �,� =!��F� ��� ���@���� ��� ,�� ��	,���� /�� ��,� �	�8�� ,�� ���0������ ��� #�d�
	����� 	G����� �� �������	�,� 3,��,�� �����"������0� �3,����	��� ��<<����� �0�"�@��� ��� ���@���� E$�#���
=!��F� ��� ,����	,��O��� �����	
��� ���� ������������������,������@�������"��"���������� "� ������� ���
�<��<����$��



74 

Figura 16 – Anúncio da empresa Chevrolet de 198362

Assim, as fábricas optam por trazer inovações na carroceria de seus 

carros, buscando conquistar consumidores mais conscientes e que cada vez mais 

valorizavam seus investimentos. Por conta disso, a Chevrolet apresenta no anúncio 

acima uma versão mais simples, duas portas, do modelo Chevette e outro com 

quatro portas, ambos com modificações na traseira e dianteira do carro. 

Por sua vez, a Ford lança o carro Del Rey (figura 17), que também 

apresentava uma carroceria mais refinada associada ao conforto que o consumidor 

poderia encontrar no interior do veículo. 
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Figura 17 – Anúncio da empresa Ford de 198363

Com a eleição de Collor de Melo, no início da década de 1990, ocorreu o 

confisco dos ativos financeiros de todos os cidadãos, a privatização de empresas 

estatais, a criação de novos impostos, entre outros. Além disso, conforme já 

mencionamos, ocorre durante este governo mais uma crise do petróleo o que forçou 

o país a produzir carros movidos a álcool.  

 Esse turvo cenário econômico e político provocou um sentimento de 

dúvida e insegurança ainda maior na sociedade brasileira, a qual acabou tendo que 

retroceder, diminuindo ainda mais os gastos realizados na década anterior, 

acarretando assim uma desaceleração de vendas no mercado automobilístico. 

Motivados pela diminuição da renda da população e buscando conquistar um público 

consumidor com menor poder aquisitivo, as fábricas de carros passam a produzir 

modelos mais baratos, os chamados carros populares, conforme veremos nas 

figuras 18 e 19. 
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Figura 18 – Anúncio publicado na revista Quatro Rodas na dição de março de 1994 
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Figura 19 – Anúncio publicado na revista Quatro Rodas na edição agosto de 1997 

Para diminuírem os preços, as fábricas Chevrolet e Ford lançam modelos 

mais compactos, mas sem abrir mão do conforto e da comodidade. Apresentando 

um menor preço em relação aos carros lançados anteriormente, elas lançam 

respectivamente os carros Corsa (figura 18) e Ka (figura 19) atendendo a um 

mercado mais fechado para a venda de carros, sobretudo, porque os consumidores 

não se mostravam tão dispostos a realizarem grandes gastos.  

A sociedade da primeira década do século XXI, por sua vez, é marcada 

por mudanças de paradigmas, tanto culturais, como sócio-econômicas que implicam 

necessariamente em uma re-adaptação do indivíduo ao meio em que vive. Frente a 

tantas mudanças, ela passou a ser conhecida como a sociedade do consumo a qual 

entrelaçava a razão e a emoção no momento em que buscava adquirir um novo 

produto. 
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Nesse contexto, os carros lançados buscavam satisfazer um público 

consumidor exigente, assim como os consumidores da década anterior, mas que 

não eram assombrados pelas incertezas advindas dos Planos Collor I64 e II65  e da 

inserção de uma nova moeda, o Real. Assim, a Chevrolet traz para o Brasil a 

minivan Meriva que, apresentando traços mais modernos em relação às vans 

produzidas anteriormente, aposta na ideia do motor flex para garantir, além de 

economia, um maior cuidado com o meio ambiente.   

                                               

                                   

No anúncio da figura 20, o enunciador destaca o preço do carro, pois 

nesse período os consumidores buscavam realizar as suas compras valorizando 

cada vez mais as qualidades do automóvel, como a maior potência do motor, 

também destacada na figura 21, a presença de direção hidráulica, o motor flex e um 

maior espaço interno.    

                                                 
64 Plano Econômico lançado pelo então presidente Fernando Collor de Melo para combater a inflação 
por meio de: a) redução do excesso de liquidez, pois o dinheiro que circulava incentivava a alta de 
preços; b) corte de déficit público, ou seja, excesso de gastos do governo; e c) desindexação, 
mecanismo que reajusta automaticamente os preços acompanhando a inflação passada. 
65 O Plano Collor II promovia o congelamento de preços e salários, a mudança do critério de 
indexação e a promoção da reforma financeira.
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Durante o segundo mandato do governo Lula, a crise econômica que 

abalou grandes mercados internacionais não impossibilitou o crescimento das 

vendas de carros no Brasil. Pelo contrário, com a crise o governo diminuiu a taxa de 

imposto sobre produto industrializado (IPI) dos automóveis, o que contribuiu para a 

venda em larga escala de inúmeros carros “zero quilômetros”. 

Na próxima subseção, abordaremos sobre o propósito comunicativo do 

gênero anúncio. Para tanto, utilizaremos o componente finalidade apresentado por 

Zavam (2009).      

7.2.1.3 – Finalidade – O propósito comunicativo do gênero anúncio 

Nesta subseção, daremos ênfase à análise do propósito comunicativo 

apresentado no gênero anúncio publicitário. Nesta pesquisa, partimos do propósito 

comunicativo prototípico do gênero anúncio para, a partir dele, centrarmos nossa 

atenção nas variações composicionais mobilizadas pelos enunciadores dos 

anúncios de carros das marcas Ford e Chevrolet.  

Com o desenvolvimento industrial e comercial, observamos o crescimento 

do consumo, o que gerou mudanças na divulgação dos produtos a serem vendidos e 

nos serviços oferecidos ao público em geral. Por conta disso, os anúncios 

publicitários passaram por algumas modificações, utilizando formas diversificadas e 

criativas para atingir o público alvo, o que não significa dizer que houve uma 

modificação do seu propósito comunicativo, mas sim do conteúdo presente na 

elaboração dos anúncios.  

Ao verificarmos que os anúncios exploram de forma explícita ou implícita 

uma ampla variação de discursos, os quais têm como finalidade, entre outras, de 

potencializar o consumo, notamos que a persuasão se caracteriza como o elemento 

chave e norteador do propósito comunicativo dos anúncios publicitários. Assim, ao 

produzir um anúncio, o enunciador busca cativar o leitor por meio do discurso ali 

apresentado, sem abrir mão do propósito maior que é persuadi-lo a comprar o 

produto. 
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É nesse sentido que, mesmo aparecendo textos híbridos responsáveis 

pela criação de novos efeitos de sentido, observamos que sua mudança só se dá na 

forma, tendo em vista que sua função primeira continua a mesma, ou seja, continua 

a buscar por convencer o outro a consumir um dado produto ou a utilizar um 

determinado serviço. Assim, consideramos irrelevante a análise década por década 

dos anúncios lançados pelas fábricas Ford e Chevrolet, pois o propósito 

comunicativo de vender o produto permaneceu inalterado, sendo modificada apenas 

a forma como os enunciadores buscarão cativar (persuadir) o público consumidor, 

quer seja de forma midiática ou não.  

Com a análise dos componentes ambiência, interlocutores e finalidade

presentes na categoria contexto, observamos que: a) com a chegada da General

Motors ao Brasil, a empresa Ford viu-se obrigada a investir na publicidade de sua 

marca, fato esse que acarretou numa maior mobilização de recursos multimodais, 

embora ainda de forma tímida, nos anúncios a partir da década de 1930, fato que 

marcou a inserção de outras modalidades a partir de então. À medida que essa 

concorrência se torna cada vez mais acirrada, a qualidade dos anúncios de carros 

dá um salto, havendo também um aumento de recursos multimodais a cada década.  

Além disso, com a influência de fatores históricos, como a corrida espacial 

e com o surgimento de novas mídias, como o rádio, a televisão e a internet, a) os 

anúncios impressos tomaram uma nova dimensão, deixando-se influenciar por 

esses acontecimentos; b) o público consumidor contribuiu sobremaneira para que as 

fábricas de carros redimensionassem suas produções, uma vez que elas passaram 

a produzir automóveis levando-se em consideração os comportamentos sociais de 

cada período; c) ao analisarmos o componente finalidade, percebemos que, ao 

longo dessas nove décadas, o propósito comunicativo do gênero anúncio manteve-

se inalterado. Isso decorre porque o que irá mudar no gênero anúncio não é a sua 

finalidade, a venda do produto, mas sim a forma de alcançar este objetivo.   

Nesse sentido, tendo como objetivo flagrarmos as estratégias mobilizadas 

pelos enunciadores ao criarem seus anúncios, passaremos, na próxima seção, a 

analisar a categoria texto, a partir da qual enfocaremos as subcategorias conteúdo, 

norma e forma propostas por Zavam (2009). 
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7.2.2 O Texto 

Nesta seção, analisaremos as subcategorias, proposta por Zavam (2009), 

conteúdo, norma e forma a partir da observação dos anúncios impressos de carros 

do período de tempo que vai da década de 1980 à segunda década do século XXI.  

7.2.2.1 - Conteúdo 

Nesta subseção, voltamos nossa atenção para a análise da categoria 

conteúdo, que diz respeito ao tópico, o qual é apresentado por Zavam (2009) como 

o assunto sobre o qual se fala ou se escreve. Para esta autora, o tópico se 

apresenta como um elemento central do discurso e é em torno dele que os 

interlocutores interagem, sendo este o motivo que faz com que ele seja analisado na 

categoria conteúdo. Por isso, é importante apontar para a ligação que existe entre 

conteúdo e propósito comunicativo, uma vez que é o propósito comunicativo do 

enunciador que traçará o tópico a ser desenvolvido no texto. 

De acordo com Zavam (2009), nos editoriais, conhecidos por 

apresentarem uma acentuada prototipicidade e constante linearidade, uma das 

características principais é a presença da persuasão, que no gênero anúncio se 

traduz no propósito comunicativo de venda do produto. Assim, o gênero anúncio, ao 

longo dos séculos, trouxe, em seu conteúdo, o elemento básico da propaganda, que 

gira em torno de utilizar recursos específicos que chamem a atenção do leitor, 

fazendo com que este compre a ideia do anunciante. Isso ocorre porque, segundo 

Sampaio (2003, p. 26), a propaganda é definida “como a manipulação planejada da 

comunicação visando, pela persuasão, promover comportamentos em benefício do 

anunciante que a utiliza”.  

Devido ao gênero anúncio apresentar um único propósito comunicativo, a 

venda de um produto ou de uma ideia, fica mais fácil, assim como no gênero 

editorial apresentado por Zavam (2009), destacarmos o tópico discursivo presente 

nos anúncios, o qual não sofrerá grandes alterações, conforme veremos a seguir. 

Nas décadas de 1980, 1990 e na primeira década do século XXI os 

anúncios buscam relacionar um público específico com o automóvel que está sendo 
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lançado, o que irá mudar entre estas três décadas não diz respeito ao conteúdo 

presente nos anúncios, mas sim à subcategoria forma66. Nas décadas de 1980 e 

1990, a constituição do discurso se dá a partir da relação entre texto e imagem, 

havendo uma predominância da semiose linguística; por sua vez, a primeira década 

do século XXI constrói seu discurso predominantemente nas imagens presentes nos 

anúncios.    

Partiremos agora para a análise do componente Norma, a fim de 

verificarmos os elementos linguísticos e discursivos que são repetidos ao longo da 

história dos anúncios de carros durante as décadas oitenta e noventa do século XX 

e as duas primeiras décadas do século XXI.

7.2.2.2 Norma 

O componente Norma contempla os elementos linguísticos e discursivos 

que são mais abrangentes e previsíveis no gênero. Zavam (2009, p. 124), tendo 

como base a noção de Norma atribuída por Coseriu (1981), afirma que este 

componente “surgiu da observação de que nas línguas não há elementos que sejam 

únicos ou ocasionais, mas sociais, isto é, normais, repetidos na fala dos usuários 

dentro de uma comunidade sócio-linguístico-cultural”. Sendo associada à realização 

de elementos em um contexto coletivo, a Norma está diretamente ligada às 

tradições presentes em uma determinada sociedade, evidenciando assim, de acordo 

com a autora, o que é utilizado pelos falantes de forma regular.   

Diferentemente de Zavam (2009), que trabalhou com a noção de autoria, 

decidimos abordar os movimentos retóricos estruturais propostos por Bathia (1993), 

que são: título, objetivo de mercado, justificação do produto ou serviço, 

detalhamento do produto ou serviço, estabelecimento de credenciais, declarações 

de usuários típicos ou celebridades acerca do uso do produto, ofertas de incentivo, 

usos de táticas de pressão e resposta de solicitação.  

Ressaltamos que, na amostra dos dados, os quais correspondem a 28 

anúncios veiculados ao longo das quatro décadas estudadas, sendo 16 impressos e 
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12 veiculados na internet, alguns desses movimentos não foram encontrados em 

todos os anúncios observados o que é bastante comum, pois o que determina o uso 

ou não desses movimentos são as escolhas realizadas pelos enunciadores no 

momento de suas produções. Assim, analisamos, em um anúncio da primeira 

década do século XXI, os movimentos estruturais estudados por Bathia (1993) com 

base nas recorrências com que eles aparecem dentro do gênero estudado, como 

podemos observar no exemplo que se segue. 

Figura 22 – Anúncio da empresa Chevrolet de 201067  

No anúncio da figura 22, o enunciador, seguindo uma tendência do século 

XXI, opta por alicerçar a produção do seu anúncio no uso predominante de imagens. 

Mesmo partindo dessa estratégia, o enunciado contempla alguns movimentos 

retóricos que são necessários na composição do gênero anúncio, como: a) título, b) 

estabelecimento de credenciais e c) detalhamento do produto, identificados no 

próprio texto do anúncio. 

Conforme vimos no início desta subseção, alguns movimentos retóricos 

não foram encontrados nos anúncios analisados durante o período da década de 

1980 até a segunda década do século XXI, outros, por sua vez, como é o caso do 
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movimento retórico tática de pressão, não foram encontrados em todos os anúncios. 

Por outro lado, os movimentos retóricos a) título, b) estabelecimento de credenciais

e c) detalhamento do produto ou serviço são essenciais na composição dos 

anúncios publicitários, pois, conjuntamente, eles revelam a marca do produto a ser 

vendido (estabelecimento de credenciais), chamam a atenção do interlocutor (título) 

e descrevem o produto (detalhamento do produto ou serviço), sendo então 

movimentos retóricos que são constantemente utilizados em anúncios publicitários, 

com a finalidade de identificá-los e caracterizá-los. Diante disso, pode-se afirmar que 

tais movimentos se apresentam como elementos inerentes ao gênero aqui estudado, 

uma vez que fazem parte de sua composição desde os primeiros anúncios 

veiculados de forma impressa, figurando assim como uma Tradição Discursiva.   

Após a análise do componente Norma, partimos, na próxima subseção, 

para a observação do componente Forma, no qual centraremos atenção nos 

aspectos grafo-espaciais, com base em duas68 categorias de análise dos recursos 

multimodais propostas por Kress e van Leeuwen (2001).  

7.2.2.3 Forma  

Além do conteúdo e da norma, abordaremos também o plano da forma, o 

qual é marcado pela união do texto verbal com o texto não verbal. Partiremos para 

esta observação por considerarmos, assim como Zavam (2009), a importância da 

manifestação material do discurso na elaboração do próprio discurso e na 

(re)construção de seu sentido.  

Assim, é de nosso interesse, nesta subseção, observar os recursos 

multimodais que são utilizados na construção verbo-visual da mensagem 

publicitária, pois estes recursos compõem toda a configuração grafo-espacial 

presente nos anúncios estudados. 

Para procedermos a esta análise acrescentamos, ao plano da forma 

apresentado por Zavam (2009), as categorias design e produção propostas por 
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Kress e van Leeuwen (2001), que serão analisadas conjuntamente. Trabalhamos 

com essas categorias por entendermos que elas redimensionam a análise dos 

recursos multimodais utilizados em gêneros.  

A primeira instância traçada por Kress e van Leeuwen (2001) – design – 

diz respeito à combinação de modos semióticos utilizados na realização do discurso. 

Em outros termos, essa instância será responsável por representar, por meio de 

elementos grafo-espaciais, os aspectos sócio-culturais manifestados na história da 

sociedade analisada. A produção, segunda e última instância de que traremos para 

esta análise, caracteriza-se como a articulação do material do evento semiótico, ou 

seja, como ele se apresenta no anúncio, conforme poderemos observar nos 

exemplos que se seguem. 

Em 1985, figura 23, foi lançada mais uma versão do Monza, um carro 

fabricado pela Chevrolet no ano de 1982. Esse automóvel marca uma revolução no 

seguimento de carros médios familiares por ser um carro em versão hatchback69. 

Seu nome70 é uma homenagem ao circuito italiano de fórmula 1.

Figura 23 – Anúncio da empresa Chevrolet de 198571
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No anúncio da figura 23, o enunciador vale-se do fato de o Monza ser o 

carro mais vendido do país, destacando-o em relação aos demais. Isso pode ser 

observado quando relacionamos o título “Abre alas que eu quero passar”, extraído 

de uma marcha de carnaval “Ô abre alas72”, com a imagem que traz o modelo na cor 

vermelha, usada, neste anúncio, para diferenciar o Monza dos outros carros, pois, 

segundo Farina (1990), o vermelho é uma cor que aumenta a atenção. Além disso, 

nota-se também, como influência da televisão, uma ideia de movimento, pois o 

enunciador amplia a imagem do carro, colocando-o em primeiro plano, 

proporcionando assim um aparente deslocamento, como se o automóvel estivesse 

prestes a sair do próprio anúncio.       

Ao utilizar em seu título uma marcha de carnaval, o enunciador faz uso de 

expressões carnavalescas para elaborar o restante do seu texto linguístico, como 

observado no quadro destacado na figura 23. 

                 No mesmo ano da fabricação do Monza, 1982, a Ford lança o pick-up 

Pampa baseada no Ford Corcel II. Seu nome é uma alusão ao cavalo pampa73, 

conhecido como um animal de pelagem malhada e que é ideal para as atividades de 

lazer. Em 1988, a Ford passa a vender uma versão (figura 24) baseada no Ford Del 

Rey Ghia, modelo que apresenta um painel completo e com vidros/travas elétricos.       
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Figura 24 – Anúncio da empresa Ford de 198874

No anúncio do Ford Pampa, o enunciador marca duas atribuições do 

carro ao projetar o anúncio em dois planos. Na imagem de fundo, observamos a 

atribuição voltada ao trabalho, com a imagem de um rapaz descarregando algumas 

caixas do veículo, o qual apresenta uma cor mais sóbria. No texto linguístico, o 

enunciador apresenta mais características do carro como uma ferramenta de 

trabalho ao apontar que “seu desempenho faz bonito”, fator este marcado também 

pelo uso da conjunção adversativa “mas”, presente na segunda parte do título, que, 

além de indicar que o é muito usado para o trabalho, também pode ser usado para o 

lazer.  

 Já no primeiro plano, imagem da frente, destaca-se a segunda atribuição 

do carro, a diversão. Neste carro, observamos uma cor mais forte, o vermelho 

púrpuro, que, segundo Farina (1990), proporciona uma impressão de pompa, 

orgulho, desejo e força.  As roupas utilizadas pelos personagens presentes na 

imagem destacada em primeiro plano apontam para as características do carro, com 

o rapaz representando a elegância presente na “frente nova e bem mais elegante” 
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do Pampa e, por sua vez, a moça representando a modernidade, que é marcada 

pelo uso do jeans e do moletom.  

No ano de 1994, a Chevrolet lança o Corsa tendo como objetivo substituir 

o Chevette. O Corsa, conforme vimos na seção 7.3.1.1, foi um investimento no 

seguimento de carros populares voltado, principalmente, para o público jovem. O 

anúncio da figura 25 constitui uma espécie de mosaico que apresenta a imagem de 

jovens em momentos de descontração e felicidade.  Além disso, essas imagens 

dialogam com o nome do modelo, Corsa75 Wind76, pois há uma tentativa de 

demonstrar a ação do vento durante a passagem do carro, fator este que pode ser 

notado ao observarmos a textura que preenche o nome “Corsa”, no anúncio, e os 

cabelos ao ar, dos jovens. 

Figura 25 – Anúncio da empresa Chevrolet de 199477  

Sobre as cores que compõem o anúncio, Farina (1990) afirma que o azul 

pode dar a ideia de amizade, amor, calma e harmonia; enquanto que o amarelo 

pode provocar o sentimento de simpatia, por relacionar-se, segundo o autor, 

diretamente com o calor da luz do Sol e por transmitir uma alegria espiritual, o que 

pode ser notado ao observarmos os personagens felizes. Somando-se a isso, a cor 
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vermelha, segundo o autor, representa a intensidade, característica esta muito 

presente nos jovens. 

Seguindo a mesma linha de carros populares, a Ford fabrica, no Brasil, 

em 1996, o Ford Fiesta. Apostando num design mais arredondado, o novo modelo 

veio substituir o antigo Escort, obtendo uma ampla aceitação do público consumidor.  

Figura 26 – Anúncio da empresa Ford de 199678

O anúncio da figura 26 é marcado pela presença do movimento, 

característica muito marcante nos anúncios de carros produzidos a partir da década 

de 60. Neste anúncio, essa propriedade é apontada principalmente pela disposição 

das rodas do veículo, as quais se encontram voltados para a direita, caracterizando 

assim uma situação de curva. Além do movimento, ao observarmos as rodas 
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dianteiras, podemos visualizar uma espécie de sombreamento que dá a ideia de que 

o carro está cortando o ar em alta velocidade, o que justifica o fato de os itens de 

série, descritos nos textos linguísticos ao lado da imagem, estarem saltando do 

interior do carro.  Por sua vez, o título presente na propaganda somado ao fundo 

azul que recobre toda a dimensão do carro, além de reafirmar a velocidade, 

proporciona uma ideia de que o automóvel está flutuando, dando a sensação de que 

o motorista poderá se sentir numa outra dimensão ao conduzir um Ford Fiesta.  

Em 2003, a Ford lança o mini utilitário esportivo Eco Sport que foi 

projetado a partir da mesma plataforma do carro Ford Fusion europeu, tendo, porém, 

uma aparência mais aventureira. Como o próprio nome do automóvel sugere, a 

campanha de lançamento do Eco Sport toma por base a ideia de um turismo 

ecológico, como podemos verificar na figura 27. 

Figura 27 – Anúncio da empresa Ford de 200379
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No caso deste anúncio, o enunciador projeta a ideia do Eco Sport se 

adaptar a qualquer terreno, até mesmo os mais inóspitos. Além disso, o fato de a 

imagem do carro sugerir que ele está se movimentando em direção contrária à da 

correnteza, indica que um condutor de um Eco Sport poderá se utilizar do automóvel 

para buscar novas aventuras, por exemplo, uma onda perfeita para a prática de surf.  

Contribuindo significativamente na composição do anúncio, as cores azul, 

verde e amarelo representam, respectivamente, segundo Farina (1990), a calma, 

quietude e desejo de libertação. As cores azul e verde representam uma 

combinação passiva que dialogam com o ambiente isolado no qual se encontram os 

personagens do anúncio. Somando-se a essa questão, temos também o amarelo 

que evidencia a busca por novas aventuras, fato este também representado na 

passagem “Bem-vindo à vida”, a qual sugere que, ao adquirir um Eco Sport, você 

passa a aproveitar mais a vida, bem como, por ter um maior contato com a natureza, 

passa a adquirir uma melhor qualidade de vida. A união da imagem ao texto 

linguístico “visite praias que só os náufragos tinham acesso antes” sugere que os 

personagens que compõem o anúncio estão numa ilha deserta, o que reafirma a 

escolha das cores azul e verde no que se refere à tranquilidade presente num lugar 

como esse.   

Apostando na mesma perspectiva do Ford Fiesta (figura 26) de que o céu 

é o limite, a Chevrolet, em 2010, produz o anúncio (figura 28) do novo Vectra GT 

com teto solar (SkyWindow80). O SkyWindow - janela para o céu81 foi uma inovação 

que a empresa utilizou nos carros Meriva e Vectra GT. Com base nesse novo item 

de série, a montadora utiliza, na campanha de lançamento desses dois carros, essa 

janela como um elo de ligação com o céu.  
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Figura 28 – Anúncio da empresa Chevrolet de 201082  

Na figura 28, o enunciador brinca com a ideia de fazer formas com as 

nuvens, utilizando elementos esportivos por se tratar de um modelo GT, que, 

conforme vimos na seção ambiência, se trata de uma sigla utilizada para 

caracterizar os carros esportivos. Essas formas, quando relacionadas com o texto 

destacado no quadro, representam toda a adrenalina que o condutor de um Vectra 

GT irá lançar por meio do SkyWindow. 

Com base na análise dos componentes conteúdo, norma e forma, 

verificamos nos anúncios analisados, respectivamente, que: a) o foco discursivo irá 

variar em função dos aspectos sócio-históricos suscitados no período analisado; b) 

tendo como base os movimentos retóricos do gênero anúncio, propostos por Bathia 

(1993), alguns movimentos, como: a) título, b) estabelecimento de credenciais e c) 

detalhamento do produto ou serviço são imprescindíveis à composição do gênero. 

Por sua vez, no componente forma, verificamos as variações dos recursos 

multimodais mobilizados na produção de sentido das mensagens suscitadas nos 

anúncios analisados, conforme observamos a seguir: 
                                                 
82 Disponível em: http://maxprodesign.wordpress.com/ - acesso em 03/06/2014. 
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• década de 1980 – Os anúncios impressos apresentam como principal 

característica a variação de cores. No que diz respeito ao texto 

linguístico, seguindo uma tendência já presente na década de 1970 

(ver RODRIGUES, 2011) permanece grande. A imagem do carro e o 

emblema das empresas aparecem em grande parte dos anúncios. 

Nessa década, a imagem televisiva influencia cada vez mais a 

composição dos anúncios impressos. Há o uso do slogan; 

• década de 1990 – Os anúncios ficam mais coloridos, o texto Linguístico 

continua grande, mas na metade da década, muito influenciado pelo 

computador, ele começa a diminuir e a imagem toma proporções 

maiores. A imagem do carro, do emblema das empresas e o slogan 

permanecem; 

• década de 2000 – Os anúncios são muito coloridos. A arte gráfica dos 

computadores é mais utilizada. O texto linguístico é menor, deixando 

as informações por conta das imagens. A figura do carro, do emblema 

das empresas e o slogan permanecem. 

7.3  Da análise das categorias teórico-metodológicas contexto e texto no 

gênero anúncio publicitário veiculados na Internet 

Buscando-se observar os anúncios veiculados na internet a fim de 

atingirmos o que foi traçado em nosso objetivo geral: caracterizar diacronicamente 

os fatores que contribuíram para a reconfiguração dos aspectos multimodais 

utilizados em anúncios brasileiros de carros das marcas Ford e Chevrolet, 

veiculados nas páginas de revistas e jornais das últimas décadas do século XX às 

duas primeiras décadas do século XXI e nos sites YAHOO e MSN, na transição da 

Web 1.0 para a Web 2.0, imergirmos na análise dos dados referentes aos anúncios 

veiculados na Web – Yahoo e MSN – nas duas primeiras décadas do século XXI. 

Para tanto, nesta seção, abordaremos, inicialmente, as características dos dois 

buscadores – Yahoo e MSN – utilizados por nós como ambientes que serviram de 

fonte para a coleta dos dados. 

Conforme já mencionado neste trabalho, nosso olhar está a serviço da 

busca por resultados que apontem para a compreensão de como o contexto, relação 
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entre os aspectos históricos e sociais, pode, de fato, influenciar a reconfiguração do 

gênero anúncio na passagem do suporte impresso para o digital; bem como, por 

meio desse mesmo olhar, buscamos analisar a reelaboração do gênero anúncio na 

mudança do suporte impresso para o suporte digital. Diante disso, após termos 

apresentado as características dos dois buscadores, realizamos a mesma 

subdivisão da seção 7.2, ou seja, analisamos anúncios veiculados na Web partindo 

das duas categorias teórico-metodológicas elencadas nesta pesquisa: contexto e 

texto. Assim, na subseção contexto, analisamos os anúncios de carros com base 

nas subcategorias a) ambiência; b) interlocutores; c) finalidade. Por sua vez, na 

subseção texto, analisaremos as subcategorias a) conteúdo; b) norma; c) forma.  

7.3.1  Um olhar à frente – a busca como ponto de partida para a publicidade na 

Web  

Realizar uma busca, em nosso cotidiano, não é garantia de conseguirmos 

alcançar o nosso objetivo, ou seja, encontrarmos o objeto ou a pessoa ou mesmo o 

lugar. E quando não sabemos o que procurar e como procurar? E quando procurar 

significa mergulharmos numa busca por algo nunca visto antes? Essa era a 

realidade presente na última década do século XX, quando as pessoas ainda viam-

se engatinhando nas formas de utilização da internet e quando, se compararmos 

com os recursos digitais que acessamos hoje por meio do computador, a própria 

internet engatinhava, já que navegar por ela significava ter que lidar com um 

ambiente muito desorganizado, com links espalhados de forma quase aleatória. 

. Essa dificuldade de buscar na Web motivou a criação de um site que 

auxiliasse as pessoas a encontrar de forma mais precisa os assuntos que 

desejavam ter acesso. Diante disso, em 1994, Jerry Yang e David Filo83 criaram o 

site Yahoo, o qual teve grande adesão por parte dos usuários, já que facilitava o 

acesso a dados e, indiretamente, colocava ordem no caos que era a internet. Por 

conta desse grande crescimento dos usuários e, consequentemente, pela 

popularização do site, verificou-se a necessidade de buscar maneiras que 

permitissem um faturamento com essa tecnologia, para que, com o dinheiro, 

                                                 
83 Jerry Yang e David Filo eram dois estudantes de engenharia elétrica na Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, que, ao se depararem com a dificuldade de realizar uma pesquisa na internet, 
resolveram criar um site de busca que preenchesse essas lacunas. 
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pudessem modernizá-la e, assim, abrir um leque de possibilidades no que diz 

respeito ao avanço tecnológico.  

Em 1995, Jerry Yang e David Filo, para alcançar esses objetivos, ou seja, 

conseguir verba e, consequentemente, poder investir em tecnologia e alcançar as 

expectativas dos usuários, abriram espaço para a imersão da publicidade em seu 

site de buscas. Com isso, anunciantes passaram a disponibilizar seus anúncios nas 

páginas do site Yahoo, revelando assim que o mercado da internet e seus sites de 

busca poderiam se configurar como uma mina quase inesgotável de lucro, tanto 

para as empresas anunciantes, como para os gerenciadores dos sites. Por conta 

disso, é possível afirmar que, na década de 1990, buscar se tornou um dos atos 

mais modernos e revolucionários praticados na web. 

Os anúncios veiculados nas páginas de buscas da época se 

configuravam como uma espécie de classificados presentes nos jornais impressos 

(figura 29), o que revela a simplicidade e a linearidade dos recursos utilizados na 

Web 1.0, não ocorrendo assim uma interação entre os usuários e as páginas da 

internet.  
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Figura 29 – Tela do Yahoo na qual era possível anunciar

Esses anúncios, na última década84 do século XXI, consistiam em links 

que davam acesso ao conteúdo publicitário, mas não interagiam com o usuário de 

modo a chamar a atenção dele para os seus conteúdos, já que careciam de 

recursos para isso.  

Por conta de sua popularização e dos avanços relacionados à tecnologia, 

o Yahoo se expandiu e dominou o mercado de outros países. No Brasil, a página do 

Yahoo ganha espaço rapidamente, mesmo encontrando um concorrente – site 
                                                 
84 Devido a não veiculação de anúncios específicos de carros na web na última década do século XX, 
restringiremos a nossa análise às duas primeiras décadas do século XXI.  
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Cadê? –, que apresentou uma interface muito parecida com o site norte americano. 

Já no final da década de 1990, o Yahoo compra o domínio do Cadê? e, juntos, 

passam a dominar o mercado de buscas no Brasil, perdendo espaço somente 

quando o Google é lançado no mercado brasileiro.  

O que contribuiu para que o Yahoo perdesse espaço para o Google – e 

esse foi apontado como um dos seus principais problemas – foi o fato de as buscas 

realizadas no site estarem mais relacionadas à publicidade de produtos que os 

anunciantes disponibilizavam na página, já que as combinações de palavras, nem 

sempre, remetiam o usuário a uma página mais precisa. Nessa esteira, o Google

passou a ganhar espaço, já que, nesse site, a relevância começou a ter um papel 

fundamental no processo de apresentação de resultados.  

Apesar de ter perdido parcialmente mercado para a Google, o Yahoo 

continuou a crescer e, em 2014, estabeleceu um acordo com a Microsoft que 

possibilitou o funcionamento do Yahoo Messenger e do MSN85 Messenger 

funcionarem conjuntamente. Ainda nesse ano, o Yahoo lança o serviço Yahoo! Auto 

que figura como um conjunto de informações sobre tendências, últimos lançamentos 

e pesquisa sobre o mercado de automóveis novos e usados.  

7.3.2  O contexto 

Nesta subseção, analisaremos as subcategorias, proposta por Zavam 

(2009), ambiência, interlocutores e finalidade a partir da observação dos anúncios 

impressos de carros do período de tempo que corresponde às duas primeiras 

décadas do século XXI.  

                                                 
85 Criado pela Microsoft, o MSN surgiu para servir como uma rede de serviços online. Como provedor, 
o MSN conquistou grande mercado, em 1999, na Inglaterra. Em 2000, foi inaugurada uma filial no 
Brasil que obteve grande sucesso com o serviço de bate-papo do MSN Messenger.  
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7.3.2.1 – A ambiência – a sociedade brasileira e a indústria automobilística no Brasil 

do século XXI 

Como mencionamos anteriormente, temos como objetivo nessa pesquisa 

descrever como a linguagem verbal se relaciona as outras semioses na constituição 

do gênero anúncio do domínio discursivo publicitário. Nesse sentido, temos como 

finalidade, nesta seção, evidenciar estas marcas por meio da análise da ambiência. 

Na primeira década do século XXI, em vias de um “novo 

desenvolvimentismo” calcado na proteção da produção nacional e do mercado 

interno, bem como na adoção de políticas de distribuição e articulação social que 

visavam à erradicação do elevado índice de pobreza da população brasileira, o 

mercado nacional se abria a uma expansão jamais vista no século anterior. Além 

dessas políticas de valorização do mercado interno, o Governo Federal passa a 

estimular o emprego formalizado, valorizar os salários e aplicar programas de 

transferência de renda, contribuindo assim para o crescimento do poder de compra 

do brasileiro e para a ascensão da classe social mais pobre.  

Ao mesmo tempo, não se pode deixar de mencionar mais duas 

importantes questões que deram sinal de mudança na primeira década do século 

XXI. Primeiramente, vê-se uma consistente mudança demográfica do país, pois 

agora ele se desenvolve com base no crescimento da faixa etária mais jovem, 

mesmo ainda sendo muito consistente a presença de pessoas maduras e tendo uma 

camada expressiva de idosos. Em segundo plano, ocorre uma desconcentração da 

base produtiva, especialmente da indústria, mesmo que a região Sudeste ainda se 

mantenha como centro gerenciador da indústria nacional.  

Assim, estados pertencentes, por exemplo, à região Nordeste passam a 

abrir portas para a chegada das indústrias, alicerçando, portanto, suas economias 

ao crescimento industrial. Um exemplo disso foi a inauguração, em 2001, do 

Complexo Industrial da Ford em Camaçari – Bahia. A fábrica apresenta, além da 

Ford, mais 23 empresas que funcionam em regime de parceria, fornecendo 

“sistemas para os veículos diretamente na linha de montagem86”. Nesse complexo, 

                                                 
86 Fonte: http://www.ford.com.br/ford/sobre-a-ford/fabricas-no-brasil/camacari Acesso em 10 de 
dezembro de 2015. 



99 

são produzidos modelos como o Ka, nas versões hatch e sedan; e o EcoSport, 

tendo a serviço uma tecnologia avançada que aumenta assim o padrão de eficiência 

e de qualidade de seus produtos, como podemos verificar no anúncio do modelo Ka 

fabricado no ano de 2008.   
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No anúncio presente na imagem 30, a Ford opta por mostrar um carro 

que, apesar de compacto, é também acessível e moderno, levando o interlocutor a 

pensar que essa relação pode ser possível. Com o slogan “Um carro tão legal, tão 

legal que você desconfia que não é só um carro” a marca apostou em anunciar em 

diversas mídias contemplando comerciais nos principais canais de TV aberta e a 

cabo, em cinemas, revistas, rádios, Internet e em material de ponto de venda com as 

distribuidoras. A Ford lança um produto para aqueles que gostariam de ter um carro 

mais tecnológico e com um design moderno, conseguindo manter um preço mais 

acessível. Em sua versão mais básica, o Ka 2008 oferecia “trava elétrica, abertura 

do porta-malas no painel, controle remoto para abertura das portas, porta-malas e 

botão ‘pânico’, além de para-choques na cor da carroceira87", itens que antes teriam 

que agregar um valor maior ao compacto.  

A campanha publicitária na época contou com a produção de três filmes: 

o primeiro, “O Sonho”, durava 60 segundos e apresentava carros que trafegavam 

pela cidade. À medida que uma pessoa acordava, um carro desaparecia, visto que 

se tornava a realidade para alguém. Nas outras peças publicitárias, “O Berçário e o 

Atacante", a Ford traz de forma mais evidente o slogan “Um carro tão legal, tão legal 

que você desconfia que não é só um carro”, o qual é relacionado a situações 

positivas que os interlocutores podem almejar ao longo da vida, como: “ter um 

primeiro filho”, “ser o atacante que seu time precisava”, “conhecer um ponto 

turístico”, “ir pela primeira vez em uma montanha-russa”, “ter a noite de núpcias que 

você esperou durante 15 anos de namoro”. Os filmes, ancorados nos sites de 

buscas, eram veiculados no domínio www.maisqueumcarro.com.br e se apresentam 

como animações com estilo de colagem, pautando-se numa apresentação 

horizontal.  

Por sua vez, a Chevrolet, em 2009, ao lançar a campanha do Vectra 

Remix (figura 31), centra seu anúncio na interação entre o modelo e a mídia digital. 

Sua divulgação foi alicerçada no tripé: a) adrenalina, b) velocidade, e c) música, que 

serviu de base para promover o Vectra GT, por meio da internet, anúncios 

impressos e rádio.  

                                                 
87 http://www.acontecendoaqui.com.br/propaganda/sonhos-transformados-em-realidade-na-campanha-do-novo-
ford-ka 
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Mantendo seu foco na tecnologia digital e no crescimento do mercado 

jovem voltado para a aquisição de um veículo automotivo – uma vez que a 

tecnologia estava cada vez mais desenvolvida e o público jovem conquistava esse 

mercado – a Chevrolet contratou três dos principais DJs do país para fazer um test 

drive no novo modelo. 

Figura 31 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2009 

Após a realização do teste do Vectra Remix na pista de provas da GM, os 

DJs Mau Mau, Propulse e The Twelves elaboraram três novas versões da canção 

“Take On Me”, do grupo A-Ha lançada nos anos de 1980.  Tal experiência originou 

um “hot site”, no qual, ao ser acessado, permite a apresentação de três versões da 

música criada pelos DJs e de um jogo virtual em 3D, que simula o teste realizado 

por eles. 

O início da segunda década do século XXI foi marcado pela notícia de 

que o Brasil passou a ocupar a sexta posição no ranking econômico mundial, 

considerando-se apenas o Produto Interno Bruto (PIB). Isso ocorreu porque o país, 

mesmo diante de um cenário de crise econômica mundial, assentou sua economia 

no tripé a) geração de superávits primários, b) adoção de uma política cambial 

flutuante, e c) implantação do regime de metas inflacionárias. Tal ação, associada a 

políticas de disponibilização de créditos para a produção e para o consumo – um 

exemplo desse último foi a manutenção da redução do IPI – Imposto sobre Produto 

Industrializado sobre os carros -, o que proporcionou uma maior procura pelos 
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automóveis e a geração de saldos aos cofres do país. Diante disso, o Brasil 

apresentou ao restante do mundo um ambiente econômico mais confiável, tornando-

se um dos centros de investimentos globais em um período marcado pela crise 

mundial. 

 Como já mencionado, houve também uma política de valorização do 

salário mínimo que passou de R$ 340,00 (2001), para R$ 351,00 (2003) e R$548,00 

(2010). Além disso, foi aprovada, em 2010, a política de valorização da base salarial 

até o ano de 2014. Essas medidas possibilitaram ao brasileiro ter a sua disposição 

recursos que antes eram destinados apenas a uma parcela mais abastarda da 

população.  

Assim, passou a ser possível a obtenção de recursos relacionados às 

novas tecnologias e ao mercado automobilístico. Crescia o número de pessoas 

capazes de possuírem bens de consumo mais caros, sendo assim, crescia também 

a exigência por trás da apresentação/divulgação desses produtos, já que o mercado 

se mostrava mais variado. A mais, devido ao avanço tecnológico e, 

consequentemente, ao crescente acesso às redes de computadores, esperava-se 

cada vez mais das propagandas veiculadas na internet, bem como esperava-se 

também que elas contemplassem um número maior de consumidores. 

Em 2012, é veiculado, nos principais jornais88 de Fortaleza, o possível 

acordo estabelecido entre os Governos Federal e Estadual com a GM para 

implementar uma de suas fábricas na capital cearense. Tal decisão fazia parte de 

um pacote de medidas que visavam ampliar o potencial industrial do Nordeste, já 

que o Ceará receberia a General Motors, Pernambuco seria sede da Fiat e Bahia 

receberia mais recursos para desenvolver seu parque industrial da Ford. Na época, 

por conta de exigências da GM, como a aquisição de um navio especializado no 

processo de cabotagem, ou seja, que fosse destinado a realizar navegações entre 

os portos do Brasil, o Governo Estadual resolveu esperar por mais investimentos do 

Governo Federal para fechar o acordo com a montadora.    

                                                 
88Fonte: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/montadora-exige-cabotagem-
para-se-instalar-no-ce-1.486356 Acessado em 10 de dezembro de 2015. 
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É nesse contexto que a Chevrolet lança, em 2012, o carro Spin, o qual foi 

totalmente desenhado e projetado pelo Centro de Desenvolvimento da GM do Brasil. 

Como características marcantes, a Spin chega ao mercado como um carro 

imponente que pode ser destinado a um público mais familiar ou mesmo com ar 

mais aventureiro, por isso foi chamado de carro dois em um. Ou seja, o carro foi 

pensado para satisfazer tanto a quem quer passear com a família, viajar e utilizar no 

dia a dia. Projetada para substituir modelos como Meriva e Zafira, a Spin foi lançada 

em duas versões, 5 e 7 lugares respectivamente.  

Figura 32 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2012

Trata-se, portanto, de um carro versátil que pode ser definido como uma 

van multiuso, a qual foi vendida no Brasil com motor 1.8 EconoFlex, opções de 

transmissão manual ou automática e em duas versões de acabamento: LT e LTZ. 

Na época, além do mercado brasileiro, a minivan foi comercializada em outros 

países da América do Sul, e na Ásia, tendo sua produção inicial sendo realizada na 

fábrica da General Motors em São Caetano do Sul (SP). 

No final de 2014, a economia brasileira passa por um momento de 

deterioração que culmina com medidas para ajustar as contas públicas. Isso se deu 

porque nesse mesmo ano faltou, na economia brasileira, o equilíbrio entre a) 

arrecadação, que registrou comportamento fraco, devido às desonerações e ao 
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baixo ritmo de crescimento da economia; e b) gastos públicos, os quais continuavam 

a avançar. Nesse período e ao longo do ano de 2015, o Governo, para conter as 

despesas e visando a sanar os erros cometidos ao longo dos últimos anos, põe em 

prática um pacote econômico que está basicamente calcado no acréscimo de 

impostos. Um dos itens que mais sofreu aumento nos últimos anos foi o combustível, 

que teve seu aumento motivado pela alta da inflação em 2014 é nesse cenário que a 

Ford lança no Brasil o New Ford Fiesta (Figura 33).

Figura 33 – Anúncio da empresa Ford de 2014
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Em sua campanha, a Ford apresenta um comercial veiculado na televisão 

e ambientado na Internet tomando como base um cenário de “fim do mundo”. Toma-

se como slogan: “Você nunca se surpreendeu tanto com um carro”, reforçando o 

conceito defendido no New Fiesta. Na campanha veiculada pela Ford, o sujeito 

encontra-se sozinho, encontra um New Fiesta e se encanta pelo modelo, dando a 

entender, inclusive, que ignora o fato de ser, aparentemente, o único sobrevivente. 

Além do comercial na TV, a Ford veiculou filmes online que foram exibidos como 

espécies de diários de um sobrevivente, que filmou sua trajetória inusitada com o 

seu New Fiesta.  

Seguiremos agora para a análise do componente Interlocutores, a fim de 

verificarmos a relação entre o produto a ser anunciado e o seu público alvo.  

7.3.2.2 – Os interlocutores – os fabricantes e os consumidores  

O público alvo, certamente, figura como elemento central em uma 

propaganda. Sua relação com o produto está alicerçada nas escolhas que os 

anunciantes fazem para conseguir cativar e chamar a atenção dos consumidores. 

Devido ao avanço tecnológico e à possibilidade de conquistar novos 

mercados além de se aproximar mais de seus consumidores, os anunciantes 

passam a dar uma nova roupagem aos anúncios publicados a partir da década de 

1990. Isso ocorreu porque o gênero anúncio, como qualquer outro mecanismo 

relacionado à linguagem, sofreu transformações e se recriou para alcançar os 

avanços ocorridos pela inserção da rede mundial de computadores, ou seja, a 

internet.  

A publicidade organiza o seu conteúdo tendo como base as práticas 

cotidianas de onde ela está ambientada. Sendo assim, ela se configura como uma 

linguagem que passa constantemente por transformações estruturais, já que suas 

práticas estão diretamente relacionadas às práticas sociais. Com a observação dos 

dados aqui traçados, é possível perceber que a publicidade tradicional, aquela 

encontrada em meios impressos como revistas e jornais, migrou, inicialmente, para a 

internet. À medida que o uso da rede, pelos consumidores, aumentou e se 

modernizou, novas características foram sendo apresentadas ao público, não com o 
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objetivo de subverter os aspectos conteudísticos das propagandas, mas sim a fim de 

garantir uma maior adesão, já que hoje as propagandas buscam, por meio de 

mecanismos de interação, introduzir os consumidores no universo do produto para 

que eles possam se sentir cada vez mais participantes.  

Isso pôde ser observado quando, ao analisarmos os anúncios da Ford e 

da Chevrolet, com imagens capitadas a partir dos sites de busca Yahoo e MSN, 

verificamos que a publicidade online iniciou de forma simples, baseada muitas vezes 

nos banners veiculados de forma tímida em sites de buscas ou mesmo em sites com 

uma diagramação simples. Com o tempo e com o avanço das tecnologias, muitos 

outros recursos passaram a ser utilizados e a publicidade online atual já apresenta 

um leque de possibilidades que garantem, por exemplo, uma maior participação dos 

usuários, como podemos perceber no anúncio de 2008 da Ford. 
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Neste anúncio, veiculado em forma de animação89, a Ford aposta na 

interação entre público e produto anunciado, dando a opção de o interlocutor 

participar, online, e de se transformar em um dos insetos presentes no anúncio para 

começar uma jornada a fim de conhecer melhor o Novo Ford Ka. Em outros termos, 

o usuário deve escolher um inseto - abelha, gafanhoto ou formiga -, aplicar sua foto 

e, a partir daí, descobrir o novo modelo, conhecendo suas características de forma 

interativa e divertida. Para tanto, o anúncio explora o potencial da Web e utiliza 

modalidades antes não possíveis nos anúncios impressos, por exemplo. Além disso, 

chama a atenção de seu público apelando para uma película mais leve, 

apresentando animações, vídeos, fotos e, até mesmo, jogos.  

Diante dessas novas possibilidades moldadas nos recursos digitais, cabe 

ao anunciante atentar para o fato de que a publicidade na internet pode dar margem 

para a utilização de variados recursos e que, antes de planejar a mídia, os 

profissionais devem continuar tendo ciência dos propósitos comunicativos que estão 

atrelados ao mercado que desejam atingir, para que assim possam planejar a 

publicidade mais adequada para cada tipo de público. No anúncio do Vectra Remix 

2009 (Figura 35), divulgado pela Chevrolet, notamos o cuidado de associar as 

imagens a efeitos que imitam o movimento provocado pela dança. Fato esse que 

dialoga com a proposta do anúncio, já que ele faz uso da música para vender seu 

produto. 

Figura 35 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2009

                                                 
89 O anúncio pode ser visto no site www.maisqueumcarro.com.br  
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O Chevrolet Vectra Remix vem equipado com itens relacionados ao 

sistema de som do carro. Para dar destaque ao que o carro apresentava como 

artefatos importantes – som do carro já contendo sistema para ligar iPod, caixas 

acústicas mais potentes e preparadas para som eletrônico – a GM contratou três 

DJ’s para participarem da produção e veiculação do anúncio. Tal opção e a escolha 

da cor do veículo, chamada Azul Arian, indicam que o público alvo do anúncio centra 

em clientes jovens entre 25 e 39 anos, como explica Colossi90, diretor de marketing 

da GM:  “Percebemos que é esse nicho que consome mais o Vectra GT, 

principalmente homens, bem-sucedidos e que usam o carro para todas as suas 

atividades”. Outro fator que corrobora o fato de a montadora associar o público 

jovem ao Vectra Remix diz respeito ao fato de a campanha publicitário ter sido 

veiculada apenas na internet e revistas. Ao ver o anúncio na revista, o interlocutor se 

deparava com o volante que dava acesso a um jogo na internet, site do GT Remix. 

De acordo com Colossi, para se divertir com o jogo, ao acessar o portal, o visitante 

teria que ligar sua webcam e mirar o ‘volante-anúncio’ presente na revista, o 

software reconheceria o anúncio e o usuário poderia dirigir virtualmente o automóvel.  

Diferente do anúncio do Vectra, em 2012, a GM não restringe o Chevrolet 

Spin (Figura 36) ao público jovem, pelo contrário, a montadora opta por associar o 

modelo a diferentes públicos, uma vez que lança a minivan em duas versões. Em 

seu anúncio veiculado na Internet, a Spin interage com seu potencial comprador 

convidando-o a conhecer o modelo. Um dos elementos essenciais presentes nos 

anúncios ancorados na Web diz respeito ao poder de decisão do interlocutor. Cabe 

a ele decidir se quer ou não ver a propaganda. Por conta disso, os responsáveis 

pelo marketing lançam mão desses recursos visuais e interativos como uma espécie 

de “autorização” para entrar no universo do interlocutor. Assim, o público-alvo 

validará ou não, com base nos recursos utilizados, a adequação do anúncio para si. 

É por conta disso que, na Web, podemos encontrar variadas formas de clamar a 

atenção dos interlocutores, caso contrário, eles não irão se interessar pelo conteúdo 

do anúncio e poderão, simplesmente, ignorá-lo. 

                                                 
90 Disponível em: http://consumidormoderno.uol.com.br/index.php/comportamento/relacionamento/ 
item/26218-com-propaganda-voltada-ao-mundo-virtual-chevrolet-lanca-versao-vectra -gt-remix  
Acesso: novembro de 2015. 
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Figura 36 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2012  

No anúncio acima, o modelo Spin se apresenta com uma cor mais séria e 

fechada, sem a presença de adesivos, os quais podem ser colocados caso o 

interlocutor opte. A escolha por apresentá-lo de forma mais sóbria remete ao lado 

mais sério do modelo que está associado ao público mais ligado à família. Por outro 

lado, como plano de fundo do anúncio, podemos encontrar cores mais vibrantes, um 

colorido que remete a própria brincadeira de adesivar o carro, fato possivelmente 

associado ao público mais jovem. Como observamos, a interação presente no 

anúncio da Spin consiste na presença de hiperlinks que dão acesso ao seu 

conteúdo mais dinâmico – montar um adesivo –, mas para que, de fato, isso ocorra 

cabe ao interlocutor fazer essa escolha.  

No ano de 2014, é a vez da Ford inovar mais uma vez e apresentar um 

anúncio no qual o público interagia de forma mais efetiva. Conforme citamos neste 

trabalho, além do comercial veiculado na televisão, a nova campanha do New Fiesta 

contava com filmes online que imitavam uma espécie de diário do personagem 

presente no comercial. Os recursos utilizados pela Ford para captar a atenção dos 

interlocutores não acabavam aí. A equipe de marketing da montadora apostou 

também em mídias digitais e em ações voltadas para as redes sociais. 
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No anúncio apresentado na figura 37, percebe-se que a marca ancora ao 

conteúdo anunciado os links que dão acesso às redes sociais. Assim, tanto a Ford 

poderia estabelecer uma interação para além da propaganda criada.  

Figura 37 – Anúncio da empresa Ford de 2014  

Outro ponto forte do anúncio diz respeito ao fato de o interlocutor poder 

criar a própria peça publicitário, uma vez que ele tem a opção de acessar o site e 
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montar seu próprio anúncio para os carros da Ford, por exemplo, o próprio Fiesta. 

Após fazer a montagem, o cliente realizaria um cadastro e poderia ter sua peça 

sendo divulgada na campanha da Ford.  

Na subseção seguinte, abordaremos sobre o componente finalidade, 

apresentado por Zavam (2009), a fim de discutirmos sobre o propósito comunicativo 

do gênero anúncio publicitário.     

7.3.2.3 – Finalidade – O propósito comunicativo do gênero anúncio  

Nesta subseção, a exemplo do que ocorreu na subseção 7.2.1.3, 

partiremos para a análise do propósito comunicativo apresentado no gênero anúncio 

publicitário. Para tanto, veremos como se dá esse propósito comunicativo no 

ambiente virtual, já que observamos os anúncios veiculados na internet nas duas 

décadas do século XXI.  

Devido ao desenvolvimento tecnológico, industrial e comercial, é possível 

constatar, nos consumidores, o constante desejo pelo novo. Mudar os hábitos e os 

comportamentos tornou-se um aspecto inerente às práticas sociais. Estamos sempre 

propensos a mudanças, já que os aspectos sociais se definem pelos seus 

dinamismos. No âmbito da publicidade, isso não poderia ocorrer de modo diferente, 

pois os anúncios se alimentam das novas tendências marcadas pelas práticas 

sociais e mesmo pelo avanço tecnológico. Essas mudanças geraram a necessidade 

de evolução das formas de divulgação dos produtos a serem vendidos e dos 

serviços oferecidos ao público em geral.  

Com o surgimento da internet, por exemplo, fez-se necessária a 

concepção de ações de marketing voltadas para a apresentação de peças 

publicitárias destinadas à rede de computadores. Assim, com o surgimento da 

internet e com a propagação e aperfeiçoamento da veiculação de anúncios na Web, 

a primeira década do século XXI ficou marcada por uma tentativa de aproximação 

entre anunciantes e público consumidor. Os meios antes utilizados pelos 

anunciantes continuavam e ainda continuam a ser utilizados. No entanto, é inegável 

o avanço nas divulgações promovidas pela Web. Anunciar no século XXI passou a 

ter um significado mais presente, uma vez que, assim como ocorreu com o advento 
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da televisão, os anúncios passaram a estar mais inseridos nas casas dos 

consumidores. 

 De acordo com Castells (1999), a associação da produção de anúncios 

voltados a públicos específicos e a diversidade das mídias ocasionadas pelo avanço 

tecnológico contribuíram para o surgimento de novas características nas 

mensagens, uma vez que elas passaram a ser moldadas pelas características do 

meio.  Assim, a internet passa a somar aos anúncios características antes não 

apresentadas nos impressos, já que os recursos multimodais e a interação com o 

público-alvo passam a figurar de modo mais constante. Nessa perspectiva, podemos 

considerar que o gênero anúncio, ao se valer das novas tecnologias, reconhece em 

si os valores e as características inerentes a ele mesmo. No entanto, no momento 

do encontro com o outro meio – o digital –, ele passa a revelar novos mecanismos 

com os quais os anunciantes buscam disponibilizar seus produtos de forma mais 

real e dinâmica. 

 Diante disso, entendemos que o gênero anúncio, ao ser veiculado em 

ambientes como a web, não perde as suas características básicas, mas sim soma 

novas formas de acesso ao seu conteúdo graças ao uso de novas ferramentas 

tecnologicamente mais avançadas. Isso é percebido, por exemplo, quando em um 

anúncio com o do Ford Ka 2008 (Figura 34) – por conta de ferramentas como vídeo, 

links, transformação do sujeito em um inseto para poder se aventurar pelo carro – e 

a do Chevrolet Vectra Remix 2009 (Figura 35) – interação entre revista e site para 

que o usuário interaja jogando –, verificamos que a publicidade passa a não oferecer 

mais apenas o produto, mas, sensações e emoções ao consumidor. 

 No século XXI, as marcas querem mais do que apenas vender, elas 

querem, na verdade, construir um vínculo de confiança e, com isso, manter 

relacionamentos em longo prazo com os clientes. Pode-se afirmar então que o modo 

de fazer propaganda mudou nos últimos anos, mas não afetou seu objetivo inicial – 

a venda. Sendo assim, a persuasão ainda se faz presente no gênero como elemento 

central de seu propósito comunicativo uma vez que, por meio dela, busca-se ampliar 

o interesse do consumo por parte do interlocutor.  
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7.3.3 O Texto 

Nesta seção, partiremos para a análise das subcategorias conteúdo, 

norma e forma, tomando-se como base a observação dos anúncios carros da marca 

Ford e Chevrolet, veiculados na internet, nas duas primeiras décadas do século XXI.  

7.3.3.1 – Conteúdo 

A subcategoria conteúdo remete ao assunto sobre o qual se fala no 

gênero, ou seja, revela o objeto abordado no anúncio analisado. Tal elemento 

encontra lugar de destaque na relação com o propósito comunicativo do gênero, ou 

seja, sua finalidade, já que é com base nesse propósito que o anúncio irá ser 

modelado.  

O gênero anúncio, ao longo das décadas analisadas trouxe como seu 

elemento prototípico a presença da persuasão. Isso não seria diferente, portanto, 

quando pensamos nas maneiras de veicular esses anúncios. Vimos na transposição 

do século XX para o século XXI inovações na forma de anunciar. No entanto, quer 

seja de forma impressa ou pela internet, o propósito comunicativo do anúncio ainda 

consiste em convencer o interlocutor a adquirir o produto. Sendo assim, a persuasão 

se fará presente, ou seja, utilizar recursos específicos que chamem a atenção do 

leitor, fazendo com que ele compre a ideia do anunciante, continua sendo uma 

constante mesmo nos anúncios veiculados na web.  

Como mencionamos neste capítulo, o que marca a imersão dos anúncios 

da internet é o fato de eles cobrarem do interlocutor uma maior participação. Assim, 

para serem assistidos, cabe ao interlocutor se deixar contaminar pelas inovações 

promovidas pelos designs. E não basta apenas querer ser um mero expectador, pois 

em muitos anúncios cabe ao interlocutor participar ativamente, quer seja por meio de 

um jogo ou por meio de uma estória em quadrinho, como vimos nas seções 

anteriores. 

Diante disso, percebemos que os recursos manipulados na web para 

expressar significação aos anúncios ainda servem para consolidar seu maior 

propósito, a venda do produto. No entanto, para chegar a esse objetivo, são 
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manipulados recursos diferenciados, como o áudio, imagens cada vez mais 

coloridas e dinâmicas, a construção do anúncio a partir da participação do 

interlocutor e a presença de jogos eletrônicos, para que se alcance seu propósito 

comunicativo. Não mudamos, portanto, o propósito comunicativo, mas a maneira de 

alcançá-lo.  

Assim como nas décadas de 1980 e 1990, as duas primeiras décadas do 

século XXI também trouxeram anúncios voltados para públicos específicos com o 

automóvel que está sendo lançado. Nas duas últimas décadas do século XX, a 

constituição do discurso se deu consistente presença do texto linguístico e na sua 

relação com o texto imagético; já nas duas décadas seguintes, século XXI, no que 

se refere aos veiculados na Web, os anúncios passam a alicerçar seus conteúdos 

em imagens dinâmicas, áudios e interação. 

7.3.3.2 Norma 

Nesta subseção, centraremos nossa atenção nos elementos linguísticos e 

discursivos que são utilizados nos anúncios de carros, veiculados na internet, 

durante as duas primeiras décadas do século XXI.

Como já observamos, o componente norma se configura como um 

elemento normativo, no qual encontramos a recorrência de itens que, por tanto 

serem usados, remetem a uma prática inerente ao gênero, configurando-se, 

portanto, como traço social. Nos termos de Coseriu (1981), a norma está 

diretamente ligada ao que é social, ou seja, aquilo que é constantemente utilizado 

tendo como mecanismo propulsor as próprias tradições. 

No que se refere à abordagem de anúncios veiculados na web, 

persistiremos na análise dos movimentos retóricos estruturais propostos por Bathia 

(1993), que são: título, objetivo de mercado, justificação do produto ou serviço, 

detalhamento do produto ou serviço, estabelecimento de credenciais, declarações 

de usuários típicos ou celebridades acerca do uso do produto, ofertas de incentivo, 

usos de táticas de pressão e resposta de solicitação, já mencionados.  
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Assim como ocorreu na análise feita na seção 7.2.2.2, norma em 

anúncios impressos, alguns dos movimentos aqui pontuados não foram encontrados 

em todos os anúncios observados. Para tanto, analisaremos um anúncio da 

segunda década do século XXI, veiculado na Web, os movimentos estruturais 

estudados por Bathia (1993) com base nas recorrências com que eles aparecem 

dentro do gênero estudado, mesmo sendo veiculado numa mídia distinta, conforme 

se pode observar no exemplo que se segue.  

Figura 38 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2009 
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No anúncio da figura 38, o enunciador, realiza sua produção tendo como 

foco a imagem com apresentação central do novo Chevrolet Vectra GT e o volante 

presente numa revista, o qual serve para ser utilizado no test-drive via webcan e 

endereço na web: www.chevrolet.com.br/gtremix. Além no destaque ao volante que 

pode ser utilizado no texto, o anúncio apresenta também uma imagem do automóvel 

na qual ele se encontra com os pneus levemente direcionados para a direita, dando 

ao interlocutor uma noção de chegada/movimento. Em sua composição linguística, 

encontramos elementos referentes ao título e ao estabelecimento de credenciais, 

pois o anúncio buscava mais realizar uma ligação direta com o enunciador por meio 

da possibilidade de ele realizar o test-drive na internet. Assim, ao fazer o teste, de 

forma mais dinâmica e interativa, o interlocutor seria apresentado, no site, ao 

detalhamento do produto, valendo-se assim como uma espécie de extensão do 

anúncio.  

Por serem característicos na composição do gênero anúncio publicitário, 

os movimentos retóricos a) título, b) estabelecimento de credenciais e c) 

detalhamento do produto ou serviço são facilmente encontrados nos anúncios 

veiculados tanto de forma impressa, como pela Web, pois são responsáveis pela 

caracterização do produto que está sendo vendido, bem como captam a atenção do 

interlocutor de modo a passarem a ser conhecidos/lembrados por um slogan bem 

elaborado ou mesmo por uma imagem bem explorada, sendo, por exemplo, 

associada a um fundo musical compatível com o estilo presente no carro, o que 

também pode ser verificado na própria imagem, pois atrás do Vectra GT Remix há a 

presença dos DJ’s que participaram do teste do automóvel. Diante disso, pode-se 

afirmar que esses movimentos retóricos são costumeiramente utilizados em 

anúncios publicitários, com a finalidade de identificá-los e caracterizá-los.  

Após a análise do componente Norma, partimos, na próxima subseção, 

para a observação do componente Forma, a fim de captarmos os variados recursos 

multimodais manipulados pelos anunciantes na composição dos anúncios 

veiculados na Web. 
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7.3.3.3 Forma  

Na categoria Forma, abordamos a relação entre texto linguístico e o texto 

não-linguístico. Ao analisarmos os anúncios veiculados na internet nas duas 

primeiras décadas do século XXI, temos como intenção verificar as mudanças 

ocorridas nas estratégias de manipulação do texto verbal e do não verbal na 

passagem do impresso para o digital, com vistas a alcançar o propósito 

comunicativo do gênero anúncio. Para alcançarmos tal objetivo, nesta subseção, 

observaremos os recursos multimodais que constituem os aspectos verbo-visuais 

das mensagens veiculadas nos anúncios.  

Assim como procedemos na análise dos anúncios veiculados de maneira 

impressa, para realizarmos esta análise, adicionamos, ao plano da forma 

apresentado por Zavam (2009), as categorias design e produção propostas por 

Kress e van Leeuwen (2001), conforme poderemos observar nos exemplos que se 

seguem. 

Em 1997, o Ford Ka91 era lançado como um sub compacto que iria fazer 

frente na briga no mercado de carros urbanos. Quando surgiu, o carrinho 

apresentava espaço suficiente para acomodar quatro pessoas e era vendido em 

apenas uma opção, motor 1.3 - 60 cv. Já no ano de 2008, o Ford Ka (figura 39) 

passa a cair no gosto dos brasileiros, conseguindo até competir com o concorrente, 

o Fiat UNO. Em sua nova versão, o Ka apresentou modificações em sua estrutura e 

em seu interior, já que ganhou 20 centímetros no comprimento e dois em sua 

largura, ampliando assim seu espaço interno. 

No anúncio da figura 39, o enunciador opta por aproveitar as ferramentas 

interativas que a web oferece. O que ocorre é que cada vez mais os anúncios vão 

ficando mais encorpados e, por isso, passam a se valer de mecanismos que antes 

não estavam tão presentes, por exemplo, a interação. Assim, verifica-se o uso de 

imagens cada vez mais coloridas como forma de atrair o interlocutor, mas essa 

atração não incide diretamente no fato de o espectador adquirir logo o produto, pois, 

de forma geral, os anúncios veiculados da internet tendem a primeiramente buscar 

                                                 
91Fonte:http://www.encontracarros.com/saiba-mais-sobre-o-ford-ka/ Acessado em 28/12/2015. 
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conquistar/convencer os interlocutores a participarem dos anúncios para, em 

seguida, convencê-los sobre a qualidade e inovações relacionadas aos itens 

anunciados.   
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Diante disso, na figura 39, observamos que o anunciante tenta envolver o 

interlocutor mostrando imagens coloridas com as quais se busca introduzir na mente 

do espectador uma forma de relacionar o carro Ford Ka como um item divertido, 

indicando que não pode ser apenas um carro. Há também o indicativo, por conta das 

imagens de fundo, que o novo Ka pode ser utilizado em vários ambientes (cidade, 

campo etc), anulando a ideia de que o Ka é um carro apenas para as cidades.  

Além disso, no anúncio, há a tentativa de instigar o lado aventureiro dos 

interlocutores, com a presença de termos, como “explore o novo Ka” e “iniciar sua 

jornada”, que remetem à busca por novas experiências.  É nesse aspecto que 

encontramos o apelo à interação, pois, para conhecer o KA 2008, o interlocutor 

precisa participar ativamente do anúncio vestindo esse estilo aventureiro e 

desbravando o novo Ka. Essa interatividade encontra respaldo nos anúncios 

veiculados na internet, principalmente porque, com a ideia de movimento e com o 

jogo de links e hiperlinks, o enunciador passa a ampliar as possibilidades criativas, 

utilizando recursos multimodais antes não pensados para os anúncios. Por exemplo, 

o que antes, nos anúncios impressos, figurava apenas como uma ideia de 

movimento, hoje, encontramos de fato esse movimento sendo associado a outras 

modalidades, como o próprio som e jogo de imagens. 

No ano de 2010, a Chevrolet lança uma nova versão do Zafira, que foi um 

carro lançado no ano de 2001 e teve como característica principal ser o primeiro 

carro com capacidade para sete pessoas. Essa inovação no mercado brasileiro se 

deu por conta do sistema criado pela Opel (Flex7), que seria a criação de uma 

terceira fileira de bancos rebatidos. Já em 2005, na pesquisa “Os Eleitos”, realizada 

pela Revista Quatro Rodas, a minivan foi considerada a melhor em território 

nacional. 

No anúncio da figura 40, a seguir, o enunciador elaborou o slogan “Zafira 

2010. Cabe tudo. Cabem todas”92 e realizou seu anúncio valendo-se de 

propagandas interativas tanto para a internet quanto para a mídia impressa. 

                                                 
92Slogan criado pela agência de propaganda McCann Erickson.
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Figura 40 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2010 

Ao lançar o novo Zafira, a Chevrolet mais uma vez aposta na união entre 

carro, e família. Isso é retratado, por exemplo, na presença de uma criança abrindo 

a porta traseira do carro para a passagem do que seriam animais de cada espécie 

terrestre, fazendo assim uma associação do espaço do Novo Zafira com a Arca de 

Noé. Apesar de o Mito da Arca de Noé estar diretamente relacionado à intenção de 

um indivíduo conhecer a si mesmo, como uma espécie de mergulho interior, é 

inegável que não é esse o aspecto buscado pela montadora ao utilizar a imagem 

dos animais entrando no Zafira. Sendo assim, a Chevrolet dialoga de forma precisa 

ao relacionar seu Slogan com o mito da Arca de Noé, uma vez que põe em destaque 

a maior característica desse modelo, apresentar um excelente espaço interno.  
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Outro ponto importante nos anúncios veiculados na internet – e muito 

presente neste -  é o uso do hiperlink, o qual dá maior interatividade e noção de 

movimento aos anúncios. Assim, deixamos de ver as propagandas em apenas um 

plano e passamos a mergulhar em variadas plataformas que nos possibilitam, por 

exemplo, a ver peças dos carros ou mesmos suas descrições de forma mais precisa, 

já que, normalmente, trazem as imagens de forma mais ampliadas e próximas do 

espectador. No anúncio em questão, vemos isso nas três imagens que ficam na 

margem superior/direita. Nelas, ao clicar, o interlocutor tinha a possibilidade de ver 

ampliada as peças descritas no anúncio. 

Em 2015, foi a vez da Ford associar o espírito aventurei ao seu novo Eco 

Sport, indicando que seria um carro para percorrer quaisquer distâncias. O anúncio 

da figura 41, a seguir, constitui uma composição em dois planos. No primeiro, 

encontramos o carro – EcoSport 2015 –; e no segundo, o “espaço deixado para 

trás”, remetendo assim à ideia de movimento, uma vez que o novo modelo 

apresenta como slogan “Seu Mundo Ficou Maior. 

Em seu filme publicitário, a Ford não atrelou o conceito de ir mais longe 

apenas com a possibilidade de fazer viagens a lugares longínquos. Ela apostou 

também na máxima de que as “viagens” do cotidiano “podem nos trazer novas e 

importantes experiências”. Sua publicidade foi alicerçada na produção de material 

para a TV, material impresso e o veiculado na Web. No filme veiculado na TV, havia 

um rapaz bem-sucedido que, associado ao carro, elenca fatores que são comuns ao 

dia a dia. Diante disso, Maurício Greco93 revela que, ao produzir o anúncio, se 

buscou atrelar os “valores que nos fazem acumular riquezas da vida como amigos, 

histórias e experiências, à imagem de um carro que nasceu com o espírito 

aventureiro, demonstrando que é possível extrair o melhor de cada momento”. 

Conforme mencionado, a Ford, a fim de alcançar um público maior, 

lançou também uma peça publicitária do novo EcoSport na Internet. Para tanto, a 

campanha foi elaborada de modo a disponibilizar um hotsite. Nele, encontrava-se 

um medidor de quilometragem que calcula qual a atual quilometragem de vida 

                                                 
93Gerente de Comunicação em Marketing da Ford.
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acumulada pelos fãs do carro, buscando, dessa forma, com um item ainda não 

utilizado e revelando dados curiosos, atrair mais a atenção do interlocutor. 

Figura 41 – Anúncio da empresa Ford de 2015 

Essa calculadora foi adaptada para utilizar informações de postagens e 

check in dos perfis pessoais dos internautas no Facebook para verificar sua 

“quilometragem de vida”. O resultado, que podia ser compartilhado, indicava 

positivamente a rotina de quem acumulava boas quilometragens de vida ou, quando 

essa quilometragem não era tão favorável assim, fazia um alerta, sugerindo que o 

participante desse mais atenção ao que havia de mais simples e prazeroso dentro 

do seu cotidiano.  Com base nisso, o anúncio que, além de apresentar hiperlinks que 

viabilizavam conhecer de forma mais precisa o novo EcoSport, como podemos ver 

na imagem acima, também interagia com outros sites da internet, levando os 

interlocutores que seguiam a página da Ford no Facebook a participarem dessa 

pesquisa de quilometragem de vida.
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No mesmo ano de lançamento do novo EcoSport, a Chevrolet aposta 

numa campanha de Troca de seu carro velho por um novo, conforme observamos 

na figura que se segue. 

Figura 42 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2015 

O anúncio da figura 42 apresenta uma espécie de portal dando a 

entender que o interlocutor está diante de um objeto de desejo/objeto dos sonhos, 

bem como, há também uma plataforma na qual o carro da marca Chevrolet 

encontra-se em exposição. A ideia é que o interlocutor aprecie os carros da 

Chevrolet e realizem a troca, podendo receber até 10 mil reais com base na 

avaliação realizada no usado. Um dos atrativos da campanha é que o dinheiro 

recebido não precisava ser aplicado na nova aquisição, pois poderia ser gasto com 

outras possibilidades – VIAJAR, FESTAS, CONTAS. 

Com base na análise dos componentes conteúdo, norma e forma, 

verificamos nos anúncios veiculados na web, respectivamente, que: a) o foco 

discursivo irá variar em função do próprio objetivo do gênero anúncio, cativar o 

público-alvo. Nesse sentido, o enunciador lança mão de um conteúdo que busca 

uma maior participação dos interlocutores, tornando-os, inclusive, coprodutores dos 

anúncios; b) no que se refere aos movimentos retóricos do gênero anúncio, 

propostos por Bathia (1993), há ainda a recorrência dos movimentos: b’) título, b’’) 

estabelecimento de credenciais e b’’’) detalhamento do produto ou serviço são 

imprescindíveis à composição do gênero. Isso ocorre porque esses movimentos são 
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diretamente responsáveis pela caracterização dos produtos que são anunciados. 

Sobre o componente forma, observamos as variações dos recursos multimodais 

mobilizados na produção de sentido das mensagens apresentadas nos anúncios 

analisados, conforme observamos a seguir: 

• Primeira década do séc. XXI – Os anúncios continuam coloridos. A arte 

gráfica dos computadores é mais utilizada. O texto linguístico é menor, 

deixando as informações por conta das imagens. Há a introdução de 

outras modalidades, como o som, hiperlinks, maior participação do 

público-alvo (interatividade). A imagem do carro, do emblema das 

empresas e o slogan permanecem. 

• Segunda década do séc. XXI – A composição dos anúncios ainda está 

pautada na presença de imagens coloridas. Há uma tendência em se 

colocar os carros em primeiro plano, utilizado uma cor mais opaca no 

plano de fundo, principalmente nos anúncios da Ford. 

Proporcionalmente ao tamanho das imagens, o texto linguístico 

continua menor, o que reflete uma tendência dos anúncios veiculados 

no século XXI, e são utilizados basicamente para apresentar algumas 

funções ou itens de série dos carros. 

Devido à multimodalidade se fazer presente como elemento constitutivo 

dos anúncios de carros veiculados durante o período de 1980 a 2015, bem como 

dialogar com os momentos sócio-históricos de cada década, observamos que os 

recursos multimodais não podem ser tratados apenas como meros elementos 

grafoespaciais, já que constituem o gênero anúncio mantendo com o ele uma 

relação de cooperação significativa. Isso ocorre porque os aspectos multimodais, 

além de veicularem informações na superfície dos gêneros, também passam por 

modificações proporcionadas pelos avanços dos suportes que veiculam os veiculam. 

Um exemplo disso é a passagem do anúncio impresso para o digital que, não só 

manteve a presença dos recursos multimodais, como ampliou as possibilidades de 

recursos e de significados por trás de cada elemento que compõe o gênero. 
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Diante disso, podemos afirmar que tais elementos não são utilizados 

apenas para preencher os anúncios, pois, assim como a semiose linguística, a 

imagética também é fundamental para a construção do discurso, uma vez que é na 

fusão de ambas que capturamos o propósito comunicativo pretendido pelo 

enunciador. 

Além disso, com o uso constante da multimodalidade e com a inserção de 

novos recursos multimodais, advindos da influência de outras mídias como a 

televisão e a internet, o anúncio passou por um processo de transmutação 

inovadora. Isso pode ser notado já que não verificamos a formação de novos 

gêneros, mas sim uma reelaboração do próprio anúncio. Em função desse 

fenômeno, e baseados em Zavam (2009), podemos afirmar que esse tipo de 

transmutação é a responsável pela transformação da multimodalidade em uma 

tradição discursiva, discussão principal defendida nesta tese. 
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8 CONSIDERAÇÕES E IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 

Tendo como objetivo, neste trabalho, caracterizar diacronicamente os 

fatores que contribuíram para a reconfiguração dos aspectos multimodais utilizados 

em anúncios brasileiros de carros das marcas Ford e Chevrolet, veiculados nas 

páginas de revistas e jornais nas duas últimas décadas do século XX e nas duas 

primeiras décadas do século XXI, nos sites YAHOO e MSN, na transição da Web 1.0 

para a Web 2.0, partimos, num primeiro momento da análise, para a observação de 

como se deu a associação da linguagem verbal com outras semioses e para a 

análise das características que constituem os anúncios brasileiros de carros, 

veiculados durante a década de 1980 à segunda década do século XXI.  

Para alcançarmos esse objetivo, realizamos a análise das categorias 

teórico-metodológicas contexto e texto no gênero anúncio publicitário em meios 

impressos e pudemos observar que, com base nessa questão, a multimodalidade 

passou a ser uma característica indispensável à constituição do gênero anúncio. 

Além disso, examinamos qual a relação entre o uso dos recursos multimodais, 

presentes na elaboração desse gênero, com o público alvo que o enunciador 

pretende atingir e o propósito comunicativo do anúncio publicitário. Foi possível 

constatar também que as mudanças de foco discursivo; a recorrência de uso dos 

movimentos retóricos do gênero anúncio, propostos por Bathia (1993); e as 

variações de uso dos recursos multimodais ao longo dessas décadas se mantiveram 

constantes, o que nos orienta a percebê-las como marcas características do gênero 

anúncio, recursos esses que figuram como tradições discursivas do gênero 

analisado. 

No segundo momento, a análise foi pautada na observação das 

categorias teórico-metodológicas contexto e texto nos anúncios veiculados na 

internet. A opção pela análise desses dados se deu não de forma aleatória, visto que 

tivemos como intenção apreender as mudanças de recursos multimodais que 

compõem a constituição do gênero anúncio na passagem do impresso para o virtual, 

bem como na mudança da web 1.0 para a 2.0. Partimos, inicialmente, da 

caracterização dos dois buscadores – Yahoo e MSN –, os quais foram utilizados 

como fontes de coleta de dados. Em seguida, nos debruçamos na análise da 

categoria contexto, destacando as subcategorias ambiência, interlocutores e 
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finalidade; e a categoria texto, por meio da qual caracterizamos as subcategorias 

conteúdo, norma e forma, tomando-se como base a observação dos anúncios de 

carros da marca Ford e Chevrolet, veiculados na internet, na década de 1990 e nas 

duas primeiras décadas do século XXI.  

8.1 Questões de pesquisa 

Para sintetizarmos nossos resultados, apontaremos a seguir as respostas 

para nossas questões de pesquisa, bem como as implicações teóricas suscitadas 

em nossa análise.  

8.1.1 Que recursos multimodais foram mobilizados nos anúncios publicitários na 

passagem do meio impresso para a Web 1.0 e, posteriormente, para a Web 

2.0? 

Para respondermos a esta questão, partimos para a análise da categoria 

contexto, focando o componente ambiência, a partir do qual constatamos que, com a 

concorrência estabelecida entre as duas maiores empresas de automóveis, Ford e 

Chevrolet, localizadas no Brasil, e com o crescente avanço do mercado relacionado 

à produção de automóveis, houve uma maior busca por investimentos na área da 

publicidade das marcas Ford e Chevrolet, fato esse que acarretou numa maior 

mobilização de recursos multimodais nos anúncios publicados ao longo do século 

XX e, principalmente, nas primeiras décadas do século XXI, tendo em vista a 

influência da internet no processo de produção e veiculação desses anúncios.  

É inegável que a disputa por espaço no mercado consumidor apresentou-

se como um fator primordial na elaboração dos anúncios divulgados pelas duas 

fábricas. Essa busca pelo mercado, associada à criação e ao avanço da internet, fez 

com que os anúncios impressos, veiculados ao longo do século XX, tomassem uma 

nova dimensão, já que os anunciantes passaram a apresentar, na composição dos 

anúncios, recursos multimodais que antes não podiam ser utilizados em anúncios 

impressos, como o áudio, o qual leva para a dinâmica do anúncio digital o conteúdo 

linguístico presentes em textos que antes eram apenas impressos, bem como 

permite uma aproximação do público alvo com o produto que está sendo anunciado 
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ao trazer para o anúncios, por exemplo, onomatopeias e outros sons característicos 

do produto; a imagem em movimento, promovendo um maior interesse do 

consumidor no que se relaciona aos detalhes presentes no automóvel, os hiperlinks, 

os quais garantem uma ampliação do anúncio ao permitir que ele se desdobre em 

um universo de possibilidades partindo apenas de um simples click dado pelo 

consumidor potencial.  

8.1.2 Como se dá a influência da categoria contexto na reconfiguração multimodal 

dos anúncios publicitários na passagem do meio impresso para o meio 

digital? 

Mesmo com a constante conquista de mercados, as empresas Ford e 

Chevrolet continuaram a investir na produção de anúncios. Foi exatamente esse 

clima de “disputa” entre as fábricas que motivou a aproximação entre elas e seus 

públicos. Era necessário, nesse sentido, ter uma relação mais estreita e buscar 

cativar o consumidor para que ele objetivasse adquirir o automóvel, característica 

presente no gênero anúncio, já que se busca cativar, ou seja, persuadir, para que se 

atinja o objetivo da venda.  

Outro fator importante está relacionando à captação desse consumidor. 

Os anúncios não eram produzidos aleatoriamente, pois era comum relacionar o 

automóvel anunciado ao público consumidor ao qual ele se destina. Por conta disso, 

foi possível observar que os anúncios impressos – décadas 1980 e 1990 – valeram-

se de recursos multimodais, como imagens, cores, fontes etc., buscando sempre 

relacionar esses itens ao público alvo. Na mesma esteira, os veiculados na web, 

além de relacionar os automóveis anunciados ao público, buscavam realizar uma 

maior interatividade chamando o público a participar ora do processo de composição 

do anúncio, ora de seu processo de veiculação.  

Sendo assim, ao analisarmos a subcategoria interlocutores, presente na 

categoria contexto, verificamos que o público consumidor, que caracterizava a 

sociedade de consumo de cada década, contribuiu sobremaneira para que as 

fábricas de carros redimensionassem suas produções, fator este que pode ser 

justificado pelas fábricas produzirem automóveis buscando conquistar um público 
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com comportamentos sociais distintos a cada período, passando, assim, a produzir 

anúncios específicos a cada público. 

8.1.3 Como se dá a reelaboração do gênero anúncio publicitário com a mudança do 

suporte impresso para o digital?  

Com a constante utilização dos recursos multimodais no gênero anúncio, 

bem como com a inserção de novas modalidades advindas da influência de outras 

mídias como a televisão, a internet e o rádio, o anúncio sofreu um processo de 

transformação não resultando, todavia, em um novo gênero. A esse processo dá-se 

o nome de transmutação inovadora, no qual o gênero sofre alterações, como 

verificamos nos anúncios brasileiros de carros que, ao longo das décadas de 1980 à 

segunda década do século XXI, foram reelaborados devido à mobilização de 

variados recursos multimodais em suas composições, fator este responsável para 

entendermos a multimodalidade como uma genuína tradição discursiva. 

Para analisarmos a inserção da linguagem multimodal como uma tradição 

discursiva, na categoria texto, elencamos as características formais presentes no 

gênero anúncio, dentre elas, analisamos o uso dos recursos multimodais na 

constituição desse gênero. Assim, partimos para o exame da subcategoria forma 

que, segundo Zavam (2009) em conjunto com as subcategorias conteúdo e norma, 

compõe a categoria texto. 

Com base no componente forma, o qual é marcado pela união do texto 

verbal com o texto não-verbal, verificamos que os anúncios veiculados durante a 

década de 1980, além da variação de cores ser constante bem como o uso de 

imagens, é visível a influência da linguagem narrativa da televisão. Por sua vez, na 

década de 1990 e nas duas primeiras décadas do século XXI, há uma diminuição do 

texto linguístico, dando, no processo de construção do sentido da mensagem 

veiculada no anúncio, um maior espaço à presença de imagens, bem como à 

influência da composição das cores. Nessas três últimas décadas, no que diz 

respeito aos anúncios veiculados nos sites Yahoo e MSN, a dinâmica de cores, a 

imagem em movimento e a presença de hiperlinks são elementos constantes e 

responsáveis por uma maior interatividade entre anunciante e público consumidor. 
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Salientamos aqui que as observações sobre o uso dos recursos grafo-

espaciais não podem ser encerradas apenas no componente forma, pois não se 

configuram apenas como meros contornos no gênero anúncio. Em outros termos, ao 

analisarmos os anúncios de carros veiculados no período de tempo entre a década 

de 1980 e a segunda década do século XXI, percebemos que os recursos 

multimodais são dotados de valores significativos e se repetem ao longo da história 

dos anúncios, contribuindo para a construção da mensagem pretendida pelo 

enunciador, configurando-se assim como uma Tradição Discursiva, uma vez que se 

trata de um signo constante dentro do gênero. Além disso, a utilização dos recursos 

multimodais, presentes nos anúncios, e a produção do discurso são determinadas 

pelos momentos socio-históricos, o que nos faz entender que, no modelo 

metodológico proposto por Zavam (2009), a multimodalidade não se insere apenas 

como um elemento grafo-espacial, pois auxilia sobremaneira na construção do 

discurso, fazendo com que ela não esteja presente apenas no componente forma da 

categoria texto, mas também em todos os componentes das categorias texto e 

contexto. 

Assim, o uso dos recursos multimodais irá variar, ao longo das décadas, 

em função dos fatores sócio-históricos (ambiência), do público-alvo (interlocutores), 

do gênero, tópicos discursivos (conteúdo) apresentados nos anúncios e da presença 

ou ausência dos movimentos retóricos (norma). 

8.2 Implicações teóricas 

Para chegarmos aos resultados, desenvolvemos uma discussão 

alicerçada no conceito de Tradição Discursiva, discutidas por Kabatek (2005), e na 

teoria multimodal pensada pelos autores Kress e van Leeuwen (1996). Além disso, 

utilizamos como base o modelo teórico-metodológico proposto por Zavam (2009) e 

Rodrigues (2011), os quais nos possibilitaram analisar o nosso corpus, apoiado nos 

dois momentos de análise apresentados por nós, bem como nos possibilitou analisar 

diferentes anúncios veiculados em suportes distintos, como foi o caso dos impressos 

e digitais. 
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Com base nos dados suscitados nesta pesquisa, observamos que a 

multimodalidade não deve ser entendida como um mero arranjo presente em um 

determinado texto, ou seja, apenas como um conjunto de elementos que preenchem 

a superfície dos anúncios, mas sim como parte constitutiva deles, pois apresenta 

implicações discursivas a ponto de agregar novos valores e significados aos 

aspectos linguísticos. Sua importância para a análise de gêneros se dá devido aos 

gêneros do discurso produzirem seus significados de forma a associar a linguagem 

verbal com a não-verbal. Sendo assim, nos textos impressos, como nos anúncios 

publicitários analisados nesta tese, elementos como diagramação, cores, figuras, 

entre outros, contribuem sobremaneira para a produção do discurso pretendido pelo 

enunciador, uma vez que dialogam com o texto linguístico, podendo reafirmar o que 

está sendo apresentado na modalidade escrita ou mesmo ampliar sua significação. 

Da mesma forma ocorre com os anúncios veiculados na web, os quais se valem de 

uma diagramação mais arrojada e encontram na interação com o consumidor a 

chave para alcançar seu propósito comunicativo.   

Diante de aspectos aqui traçados e da observação da recorrência dos 

aspectos multimodais nos textos analisados, pudemos verificar que a 

multimodalidade se mantém como um aspecto constitutivo do gênero anúncio 

publicitário e que, com a sua utilização, os aspectos semióticos passaram a figurar 

como recursos que possibilitam a compreensão desse gênero, reforçando assim a 

importância da escolha da união das teorias da multimodalidade e da tradição 

discursiva para a análise do gênero anúncio.  

8.3 Perspectivas 

Após a análise dos anúncios impressos de carros das marcas Ford e 

Chevrolet veiculados a partir da década de 1920 até a primeira década do século 

XXI (RODRIGUES, 2011) e dos anúncios de carros impressos e veiculados na 

internet nas duas últimas décadas do século XX e nas duas primeiras do século XXI, 

constatamos que, mesmo com a abrangência desses estudos, se faz necessário 

lançarmos um olhar para os anúncios veiculados em outras mídias, de modo a 

captarmos as convergências entre as mídias utilizadas; outro fator que poderá ser 
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trabalhado diz respeito à aplicação do modelo metodológico aqui apresentado na 

análise de outros gêneros textuais.
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