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Resumo:
O presente trabalho tem por objeto destacar as figuras de linguagem (de som,

de  palavras  e  de  construção)  presentes  em  textos  jornalísticos  e  publicitários,

compreendendo a necessidade de se distinguir as figuras retóricas que têm caráter

funcional, das figuras estilísticas cujo propósito é proporcionar emoção estética.

Nos  textos  jornalísticos  e  publicitários,  a  linguagem  conotativa  é  recurso

linguístico a serviço da persuasão, do caráter funcional, portanto. Como pudemos

constatar,  cria  atmosferas  de  suspense,  humor  e  encantamento  em  prol  da

argumentação.

Foram encontradas em ambos os casos (publicitário e jornalístico) as mais

diversas figuras de linguagem e buscou-se, em cada um, apontar a força expressiva

e persuasiva da manchete destacada ou do “slogan”.

Introdução: 

Embora seja o texto literário, sobretudo a poesia, aquele em que as figuras de

linguagem estão mais presentes em função da relevância do plano de expressão

encontrada  nele  que,  articulado  com  o  plano  de  conteúdo,  contribui  para  a

significação  total,  na  publicidade  e  no  jornalismo  elas  também  podem  ser

encontradas com certa frequência quando se busca não somente o mundo, mas

recriá-lo nas palavras.

Todo  o  signo  linguístico  é  dotado  de  um  plano  de  expressão  e  um  de

conteúdo.  Sobre  ele,  pode-se  construir  outro  plano  de  conteúdo  constituído  de

valores sociais e de reações e impressões psíquicas, segundo Platão e Fiorin. Esses

valores constituem o que é conhecido como conotação. Buscaremos, portanto, a

conotação dos textos jornalísticos e publicitários.

Objetivos: 

 Conhecer as figuras de linguagem disponíveis em nossa língua.

 Reconhecer a força da conotação no contexto em que é empregada.

 Destacar  as  figuras  de  linguagem empregadas  com maior  frequência  nas

manchetes jornalísticas e nos dizeres publicitários.

Metodologia:



 Leitura e estudo em gramáticas da Língua Portuguesa dos diversos tipos de

figura de linguagem.

 Pesquisa de figuras de linguagem em revistas e jornais de grande circulação.

 Classificação das figuras de linguagem empregadas.

 Interpretação do efeito das figuras de linguagem sobre a mensagem.

Desenvolvimento:

Figuras de linguagem na redação publicitária

A publicidade  trabalha  basicamente  com  argumentos  ad  populum,  isto  é,

argumento que faz apelo ao povo, recorrendo aos sentimentos coletivos de uma

plateia, explorando tanto as emoções positivas quanto os preconceitos, para ganhar

adesão. Normalmente, não trata dos produtos que vende, mas apela para emoções,

justificando o emprego da linguagem figurada.

Hipérbole

No  período  de  pós-guerra,  um  momento  de  retomada  de  vida,  a

industrialização  passou  a  crescer  no  Brasil,  e  produtos  nunca antes  imaginados

começaram a ser lançados para atender a indistintos segmentos da sociedade, mas,

sobretudo,  endereçados às famílias para atuarem como auxiliares das donas de

casa  que,  nesse  momento,  iniciavam  sua  entrada  no  mercado  de  trabalho.  Os

veículos de comunicação massiva como rádio e televisão estavam presentes nos

lares e a publicidade, logo percebendo a oportunidade, alinhou-se nessa atmosfera

promissora. Nas décadas de 50 e 60 foi a hipérbole, figura que codifica a ampliação

de uma ideia, fundamentada na ultrapassagem de limites, no exagero, foi usada com

muita frequência para divulgar os poderes miraculosos de sabões em pó, chamados

de  “pó  azul”,  “pó  mágico”.  O interessante,  porém,  é  que  passados  mais  de  um

quinquênio, a hipérbole continua a ser empregada com constância nas publicidades

de  carros,  margarinas,  iogurtes,  etc.,  profusa  de  advérbios  e  adjetivos,

engrandecendo, promovendo o espetáculo.

É o que podemos atestar nas propagandas da margarina Vigor Mix (“Você

nunca provou nada igual”) ou de carros (Discovery Sport Diesel “O melhor parceiro

para quem tem o DNA da aventura” / Jaguar F-Page “O melhor SUV premium do

ano tem muito a oferecer”, todas elas encontradas em revistas de 2017. Também no

iogurte Vigor que é “Ultra cremoso” e “tão cremoso. Assim como no anúncio da Total



express: “Seu e-commerce agora pode escolher a melhor entrega” ou ainda no da

Airfrance  que  garante  que  se  estará  “sempre  no  centro  de  tudo”  voando  pela

companhia. A hipérbole em todos os casos apontados exagerou para comover e

suscitar empatia do leitor.

Elipse

A elipse, também figura de construção,  enxuga elementos desnecessários,

tornando o texto mais dinâmico. É o que podemos atestar no anúncio da Midway

“Gaste energia na academia e não (gaste energia) procurando pela melhor linha de

suplementos do mercado”.

Gradação

A gradação, que consiste em encadear palavras cujos significados têm efeito

cumulativo, leva o leitor ao clímax, criando a tensão necessária até o fim da leitura

da frase. É o que ocorre com o uso da nova linha Needs facial antiacne: “Sua pele

limpa, leve e fresca” em que se destaca o último elemento, nele concentrando a

força semântica maior.

Paralelismo

Uma  figura  de  construção  também  encontrada  nos  anúncios  publicitários

hodiernos  é  o  paralelismo que  consiste  na  repetição  da  construção  da  frase.

Caracteriza-se pela repetição de estrutura, identificando-se pela presença de frases

semelhantes umas às outras, em que se destacam conjunto do mesmo comprimento

e com a mesma sintaxe. Essa figura permite a memorização fácil da mensagem não

só pela igualdade da estrutura mas também pelo ritmo similar, e é exatamente por

isso que na poesia trovadoresca, que era cantada, ela é tão presente. 

No anúncio da Sabesp (“O que a Sabesp faz com o dinheiro da sua conta de

água também é da sua conta”), temos uma mensagem fácil de ser memorizada pela

similaridade da expressão e  do ritmo.  Veja  que a  palavra  polissêmica “conta”  é

usada com um sentido ambíguo: a primeira refere-se à conta de água e a segunda

refere-se ao interesse da pessoa.

Antítese

A antítese, figura de pensamento, contrasta elementos para que fiquem mais

claros. É o que ocorre no anúncio da Ox “O dia acaba. Sua beleza continua”. Porque

o essencial é “quando decide o que serve e abandona o que não serve. Quando

você passa a olhar menos para o lado e mais para dentro”. A oposição de ideias

deixa frisada a importância do uso do produto.



Aliteração

A aliteração  é  um  recurso  fonológico  que  sugere  e  transmite  conteúdos

intuitivos. Consiste no uso frequente, em um determinado texto, de um mesmo som

consonantal ou de sons consonantais que tenham um mesmo modo ou  ponto de

articulação.

Na  publicidade  do  Clube  Paladar:  “Pânico  na  adega?  Clube  Paladar”

evidenciam-se sons oclusivos (sons produzidos com obstáculo total  que os torna

explosivos (p, b, t, d, k, g). Essa explosão de sonoridade faz com que a mensagem,

embora curta e presente em frases não verbais, desperte, estimule a atenção do

leitor.

Metáfora

A metáfora  ocorre  quando  há  alteração  do  sentido  de  uma  palavra  ou

expressão e quando, entre o sentido que o termo tem e o que ele adquire, existe

uma intersecção. Ela tira o significado de uma palavra numa situação comum e o

leva para outra em outro contexto, mas consiste mais do que uma transposição de

significados; é muito mais do que uma simples comparação. Usar a metáfora é usar

a capacidade criativa de usar termos linguísticos, é a criação de novos universos de

conhecimento, fato que pode ser observado nas publicidades abaixo:

A metáfora pode ser observada na publicidade de carrinhos de bebê Smart

Baby Comfort (“Perfeito para os primeiros quilômetros de vida”) na qual a palavra

quilômetros faz conexão com os primeiros passos).

A revista “Pais e Filhos” de novembro de 2015 propõe uma campanha “Vamos

levantar a bandeira da educação!”. Bandeira é sinal de importância, valor, ideal que,

nesse caso, é transferido para a educação, dando mais brilho e intensidade à ideia

de se apoiar seu desenvolvimento. 

Paradoxo

O paradoxo é uma contradição de palavras em uma mesma oração, ou seja,

são  ideias  contraditórias  dentro  de  um  mesmo  contexto,  sempre  utilizado  para

enfatizar o produto oferecido. Exprimindo uma contradição no seio de um juízo e não

o confronto de duas ideias, característica da antítese, a compreensão do paradoxo

ou oxímoro obriga o leitor a analisar a realidade a partir de diferentes perspectivas,

mas sem que entre elas se estabeleça a dicotomia posta em evidência pela antítese

simples. 



É o que se observa na propaganda da Hering Kids (“Mês do brincar com

grandes pequeninos”) em que as palavras grandes e pequeninos são contraditórias,

significando que os pequenos que usam roupas Hering são grandes pela escolha da

marca apesar de ainda serem crianças. O paradoxo aí enfatiza essa ideia.

Elipse

Outra figura de linguagem encontrada é a elipse, que é a omissão no texto de

uma palavra que pode ser facilmente identificada por quem o lê, como no caso da

propaganda da Proteste (“Você cuida dos seus dentes. A Proteste, do seu bolso”) na

qual a palavra “cuida”, apesar de não estar escrita na segunda oração, pode ser

facilmente identificada pelo leitor. A omissão do termo “cuida” faz com que o nome

da empresa se destaque.

Comparação

A comparação, outra figura de linguagem muito utilizada, é muito parecida

com a metáfora, visto que ambas empregam, por semelhança, um outro sentido às

palavras. A diferença é que a comparação usa conectores (como, assim como, tal

como, igual a) para fazer comparações entre dois elementos, enquanto a metáfora

apresenta uma comparação implícita. A propaganda do Greenk Tech Show (“O canal

dele tem tanta gente quanto a cidade de São Paulo”) pode ser citada como um bom

exemplo de comparação na publicidade, isto é, se a quantidade de inscritos que o

canal possui fosse reunida, equivaleria à população da cidade de São Paulo.

Anáfora

Na  propaganda  das  fraldas  Huggies  primeiros  100  Dias  (“Tão  protetora

quanto o seu abraço. Tão suave quanto o seu toque”) observamos o uso da anáfora,

que é a repetição de uma palavra ou expressão no início de orações ou períodos.

No exemplo acima a palavra “tão” inicia ambas as frases e, ao fazê-lo, intensifica o

sentido, sobretudo, porque a palavra “tão” é iniciada por uma consoante oclusiva

que é bastante forte, incisiva.

Figuras de linguagem no jornalismo

Embora, historicamente, o texto jornalístico seja compreendido como objetivo

e imparcial, uma vez que o jornalista deva partir do uso da linguagem em que a

veracidade é seu pressuposto, para aí ser ainda limitado pelos rigores do método,

em que a versão do fato presente é submetida à comprovação, isto é, tenha função



utilitária,  figuras  de  linguagem,  enquanto  operadores  retóricos  são  fundamentais

para a legitimização de discursos persuasivos e sedutores.

Sinestesia

A sinestesia pode ser entendida como uma fusão de sensações diferentes

numa mesma frase.

Em “O mau cheiro da corrupção” (Veja, 22 de março de 2017) encontra-se

uma sinestesia já que não é próprio da corrupção ter odor, mas, como é voltado à

má conduta, a esquemas de propina para burlar fiscalização, ela tem mau cheiro,

fede. Gerou, portanto, uma sensação.

Ironia

A ironia vem “do grego  eironeia, que significa dissimulação”. Segundo José

Luiz  Fiorin  (2011).  Na  ironia  se  finge  dizer  uma coisa  para  dizer  exatamente  o

oposto.  O  que  estabelece  uma  compatibilidade  entre  os  dois  sentidos  é  uma

inversão. A ironia apresenta uma atitude do enunciado, pois é utilizada para criar

sentidos  que  vão  do  gracejo,  até  o  sarcasmo,  passando  pelo  escárnio,  pela

zombaria, pelo desprezo, etc. 

É o que acontece em “O clube da tornozeleira” (Veja 22 de março de 2017).

Clube  denota  “local  onde  se  realizam  reuniões  de  caráter  recreativo,  cultural,

artístico,  político,  social,  etc.”  (Houaiss,  2001),  mas  o  clube  a  que  se  refere  a

reportagem nada tem de recreativo ou cultural, é a reunião de 20 condenados da

Lava-Jato que estão em casa monitorados por tornozeleiras e reclamam que elas

provocam alergia, queixam-se do incômodo para dormir. Há, portanto, inversão de

sentido, pois não há alegria, o companheirismo do clube, mas apenas o queixume,

as reclamações.

Metonímia

A metonímia é um mecanismo básico de alteração de sentido das palavras

que se fundamenta em relações de implicação e de inclusão por contiguidade.

Ela acontece quando empregamos:  o  efeito  pela causa;  o  continente  pelo

conteúdo; o autor pela obra; a parte pelo todo; o instrumento pela pessoa que o

utiliza; o abstrato pelo concreto; o sinal pela coisa significada, etc.

A reportagem,  na  revista  Veja  de  novembro  de  2016,  sobre  um juiz  que

autorizou a polícia a recorrer à privação de sono para tirar estudantes de uma escola

privada, traz a manchete “Toga de ferro”. O termo “toga”, por contiguidade, lembra a

vestimenta do juiz,  consequentemente,  o juiz,  uma metonímia. Em” de ferro”,  no



entanto, encontra-se uma metáfora uma vez que a tática rigorosa do magistrado

para expulsar os estudantes foi dura como ferro.

Onomatopeia

A onomatopeia tem origem no grego onomatopoiía, que significa “ato de fazer

palavras”, consiste em tentar imitar sons e ruídos, muito utilizada em quadrinhos e

cartoons.

Na manchete da revista Pais e Filhos (novembro de 2015), a onomatopeia

“Glub-glub” refere-se aos sons que os peixes fazem e faz com que leitor saiba do

que se trata,  a quem está se referindo, no caso, o pequeno animal. Além disso,

desperta a atenção do leitor já que se refere a uma sonoridade engraçada que é

imediatamente associada a seres aquáticos.

Oxímoro

O oxímoro (oxys que significa agudo penetrante e morós que quer dizer, tolo,

estúpido) combina, numa única expressão, elementos linguísticos semanticamente

opostos.  Expressa  a  complexidade  da  realidade  e  funciona  muitas  vezes  como

recurso estilístico quando se quer expressar ironia ou sarcasmo (sábia ignorância,

ilustre desconhecido, silêncio ensurdecedor).

Em “A normalidade anormal do Rio” (Veja, 30 de novembro de 2016,) está

presente um oxímoro. A violência é o normal nas favelas do Rio de Janeiro, pois a

possibilidade  de  ocorrer  uma  morte  violenta,  como  em  uma  guerra,  é  sempre

onipresente  para  boa  parte  da  população,  mas  essa  situação  não  pode  ser

considerada normal. No caso, o sentido tornou-se mais intenso, mas não expressou

ironia, sarcasmo e, sim, uma lamentação diante da realidade.

Eufemismo 

Eufemismo,  do  grego  eufemismo (bem  dizer)  consiste  em  suavizar  uma

expressão  desagradável,  em  dissimular  raciocínios  cruéis.  Tenta  mascarar  de

maneira eufórica (tom positivo) um fato disfórico (negativo).

Antigamente, o fenômeno surgia muitas vezes por superstição ou por temor a

seres míticos ou à religião. Hoje, o sujeito as emprega por outros fatores que têm

peso da comunicação interpessoal, como a correção social. Atualmente no contexto

político, há um despiste mais do que outra coisa, é mais usado para enganar do que

por polidez e seu uso vem se ampliando na comunicação política, sobretudo em

tempos de Lava – Jato, nas declarações dos delatores da Odebrecht.



Segundo o jornal “O Globo”, Marcelo Odebrecht, referindo-se à antecipação

oferecida  ao  marqueteiro  de  Dilma  Rousseff,  João  Santana,  ameniza  a  doação

irregular e criminosa, explicando que “Era para dar um conforto a ele” (O Globo,

2017).

Antítese

A antítese é figura de pensamento. Consiste na aproximação de antônimos e,

ao fazê-lo, no contraste apresentado, evidencia as diferenças e esclarece.

Na manchete da revista Veja de 29 de março de 2017, “A carne nem é fraca,

mas o estrago é forte”, a oposição entre “fraca” e “forte” patenteia a ideia do boato

que  se  criou  em  torno  da  má  qualidade  dos  frigoríficos  brasileiros  quando,  na

verdade, foram apenas poucos deles que agiram erroneamente (“a carne nem é

fraca”),  mas,  por  outro lado,  a  grande repercussão do fato na economia que foi

devastadora (“mas o estrago é forte”). 

Metáfora

A metáfora é figura de linguagem caracterizada pela intersecção sêmica entre

dois  termos,  fato  que  favorece  a  concentração  de  sentidos.  Ocorre  quando  a

acepção de uma palavra ou expressão é alterada porque, entre o significado que

tem e o que adquire, existe uma relação de semelhança. A metáfora tira o significado

de  uma  palavra  numa  situação  comum  e  o  leva  para  outra  palavra  em  outro

contexto.

“Entre rosas e espinhos” é a manchete da reportagem trazida por Veja (em

14/10/2016). À rosa associam-se boas coisas, amenidades, prazeres; os espinhos,

dificuldades, problemas. Assim é a nova presidente do STF, Cármen Lúcia que se

divide entre rosas (música francesa e cultivo de flores) e espinhos (12 horas de

trabalho diário). A brevidade da expressão revela com justeza o que se quis revelar.

Na  manchete  “A  nova  cor  do  ensino  médio”  em  Veja,  (28/09/2016),  o

substantivo “cor” conota a medida provisória que o governo anunciou para criar uma

escola mais flexível e atraente. O termo é muito mais sedutor do que seria “nova

proposta” ou “nova regra”.

  

Comparação

A  comparação vem do  latim comparare,  formada  por com,  que  quer  dizer

“junto”, e parare, que significa “fazer par”. A figura de linguagem se forma quando

http://figurasdelinguagem.com/comparacao


ocorre uma relação comparativa explícita entre palavras. Geralmente possui termos

como “como, igual a” entre outros.

A  reportagem  intitulada  “A  caminho  da  condenação”  da  revista  Isto  é

(17/05/2017),  ao  comparar  um  réu  sem argumento  a  um  rei  despido,  a  notícia

enfatiza o fato de que o réu em questão (Lula) despe-se de toda a fé colocada nele

por seus seguidores. Ao não conseguir responder ao crime a ele imposto, perde todo

o valor que um dia seus seguidores viram nele, isso o torna um rei despido, sem

valor.

Resultados:

Em nossa  pesquisa,  foi  possível  observar  que,  nos  textos  jornalísticos,  a

figura predominante é a metáfora. Tanto em manchetes como no corpo do texto,

esse tropo se faz presente muitas vezes, concretizando ideias complexas de modo a

aproximar o conteúdo da mensagem ao receptor.

Nos textos publicitários, predominou a hipérbole. Ainda que sejam apontadas

as décadas de 50 e 60 como aquelas em que seu uso foi exacerbado, em vista do

processo de expansão da indústria, ela continua presente com expressões enfáticas

e  superlativas.  Também  se  sobressaem  figuras  de  som  (anáfora,  aliteração,

assonância, paronomásia), dando maior expressividade às mensagens publicitárias.

Considerações finais:

Este estudo foi  prazeroso, o que manteve os integrantes sempre unidos e

empenhados.  Causou-nos  estranheza  a  ausência  de  certas  figuras  no  meio

jornalístico e publicitário como o caso da prosopopeia, figura que transfere ações

humanas a seres inanimados.

Fontes consultadas:

AZUBEL, Larissa L. R. Figuras de linguagem no jornalismo de revista: uma análise
das  formas  retóricas  em  reportagem.  Disponível  em  <
http://revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/view/ver.2013.27.65.04.
Acesso em 17 de maio de 2017.



FIORIN, José Luiz. A arte de fingir uma coisa para dizer outra. Língua Portuguesa.
São Paulo, Segmento, ano V, nº68, p. 42-45, junho 2011.

HOUAISS,  Instituto  Antonio.  Dicionário  de Língua Portuguesa. Rio  de  Janeiro:
Objetiva, 2001.

LAUAND, Jean. As “boas” maneiras de ofender.  Língua Portuguesa.  São Paulo,
Segmento, ano IX, nº 111, p. 38-41, janeiro 2015.

NEGRI,  Marina.  Contribuições  da  Língua  Portuguesa  para  a  redação
publicitária. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

NUNES, Walter. Delatores relatam vantagens indevidas a Eduardo Campos. Folha
de  São  Paulo.  Disponível  em  <
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/04/1874894-delatores-relatam-vantagens-
indevidas-a-eduardo-campos.shtml. Acesso em 28 de abril de 2017.

PEREIRA JÚNIOR, Luiz Costa. Tempos de eufemismo.  Língua Portuguesa. São
Paulo, Segmento, ano III, nº 39, p. 18-23, janeiro 2009.

PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz.  Para entender o texto.  São Paulo: Ática,
1990.

SCHMITT, Gustavo; CARVALHO, Cleide. Marcelo Odebrecht diz a Moro que conta
‘Amigo’ referente a Lula começou com R$40 milhões.  O Globo.  Disponível em <
https://oglobo.globo.com/brasil/audio-marcelo-odebrecht-diz-moro-que-conta-amigo-
referente-lula-comecou-com-40-milhoes-21197659. Acesso em 28 de abril de 2017.


