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As marcas persuasivas dentro do texto publicitário 

 

1. RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a persuasão dentro do texto publicitário do 
banco Itaú, denominado (Changes the World), em seus aspectos de linguagem 
verbais, sonoros e visuais através semiótica triádica de Pierce. Captando elementos 
que constituam o objeto, neste caso, a imagem do banco, que criará uma conexão 
entre os signos e a mente do interprete, chegando ao interpretante uma relação 
entre a intenção e a recepção. Curiosamente, este estudo se desenvolveu a partir da 
observação perante a reação que a linguagem persuasiva incita de um modo geral. 
Buscando entender a persuasão pelo viés semiótico, utilizamos obras de Lucia 
Santaella que esmiúça o conteúdo Pierciano e a obra de Ciro Marcondes que 
trabalha a persuasão, entrelaçando-os. Conclui-se que o signo para manter um 
aspecto persuasivo precisa ser articulado em suas três instancias, primeiridade, 
secundidade e terceiridade, mas que a incisão de força indutiva está no momento 
em que chega ao interpretante. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta dados completos das marcas cognitivas presentes 
em propagandas de sucesso, que contenham elementos de assimilação conscientes 
e inconscientes, o mesmo tem ligações de objetos verbais e não verbais. 

Como o foco principal da analise está voltada para a linguagem não verbal, temos 
fortes constatações sobre as possíveis inferências que refletem no cérebro humano 
através das sensações que os publicitários desejam provocar, seja a criação de 
valores, de incitação ao prazer (exemplo, cerveja associado a mulher e praia, em 
sua grande maioria). 

A palavra tem grande poder para construção destas ideias, mas o não verbal aguça 
sensações do inconsciente, que dominam e são responsáveis pela busca do prazer, 
portanto não há como negar a forte influência destes elementos da linguagem não 
verbal, na tomada de decisões do consumidor perante a construção publicitária, 
sendo a busca por determinar esta influência a motivação maior desta análise. 
Nesse trabalho contempla algumas teorias como a semiótica de Pierce, discutida 
nas obras de Santaella. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar os elementos sonoros, visuais e verbais que constituem os textos 
publicitários de sucesso percebendo a disposição dos elementos. Observar o 
processo cognitivo e como são orientados pelos fatores assimilados, causando as 
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sensações necessárias para instigar o desejo do consumo, seja do produto concreto 
(objetos) ou do abstrato(sonho, ideia), descobrindo a diferença imposta à cada 
situação. De forma geral, descobrir a assimilação do espectador mediante a teia de 
informações conectadas entre si pelo viés ideológico do produto em questão. 

Observar a disposição dos elementos visuais, sonoros e verbais e as suas 
especificidades, como no caso do visual as cores, do sonoro os elementos 
sonoplastas em tons e verbais a constituição do texto e o que esse texto se diz além 
do que está escrito. 

Organizar o processo constitutivo da propaganda e descobrir qual as relações 
explicitas e implícitas que são desempenhadas. 

 

4. METODOLOGIA 

Observar a disposição dos elementos visuais, sonoros e verbais e as suas 
especificidades, como no caso do visual as cores, do sonoro os elementos 
sonoplastas em tons e verbais a constituição do texto e o que esse texto se diz além 
do que está escrito. 

Organizar o processo constitutivo da propaganda e descobrir qual as relações 
explicitas e implícitas que são desempenhadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A partir das inferências feitas sobre texto, linguagem e publicidade, será 
contemplada através de teorias especificas para análises publicitárias como a 
semiótica, cenário publicitário e o poder da interação com o cenário social. 

Utilizando teorias que trabalhem as funções da linguagem e que permeiem a 
publicidade, quais são suas intencionalidades e como se dá o cenário publicitário. 

Utilizaremos as teorias anteriormente apresentadas e os estudos da Santaella, 
Bakhtin, Sandmann e outros. Para essa aplicação utilizaremos três textos: Semiótica 
Aplicada, Anáfora Indireta, Publicidade ilimitada. O uso desses textos serão 
primordiais, pois nos auxiliarão a esmiuçar as propagandas que serão definidas ao 
longo do trabalho, sendo uma multimídia e outra de caráter impresso, analisando-as 
segundo as teorias como exemplo a forma como identificamos a semiótica dentro 
das mesmas. A nossa ênfase será na teoria de Pierce com base na aplicação de 
Santaella, que acredita na análise do signo (elemento de análise da semiótica) é 
triádico sendo ele o ícone, índice e símbolo, necessitando então do signo, do objeto 
e do interpretante. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O desencadeamento do desejo é despertado por sensações que delineiam os textos 
publicitários de forma determinante ao sucesso da propaganda, desvendando grau 
de importância dessa função. 

Através dos elementos de construção das matrizes que permeiam o estudo 
semiótico, visualizados dentro do texto publicitário como uma linguagem própria e 
persuasiva que pretende dissuadir o consumidor a comprar o produto final, sem ao 
menos fazer com que ele perceba, por exemplo, há casa de fast food que vendem a 
imagem do produto, que não é igual ao mesmo na realidade, mas constroem o 
sonho e a necessidade de consumo. 

Sendo assim, a intenção não se encontra explicita, mas são imprescindíveis a 
constituição do texto e fortalecimento da publicidade. 
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