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RESUMO 
 

Este estudo busca considerar a importância do processo de significação presente no vídeo 
publicitário intitulado “Paixão”, do bombom Serenata de Amor, da empresa Garoto. Os 
caminhos percorridos para a construção textual deste trabalho foram feitos com base na 
Semiótica, tendo como objetivo geral analisar, com base no plano de expressão e no plano de 
conteúdo, como se constrói o processo de significação persuasivo do discurso audiovisual no 
comercial selecionado. Tal análise abarca um estudo acerca da linguagem audiovisual 
publicitária, bem como procura estabelecer as referências audiovisuais apresentadas na 
estrutura deste vídeo, além de analisar os mecanismos de persuasão publicitária utilizados no 
comercial “Paixão”, podendo assim perceber como se dá a produção de sentido. O presente 
estudo é exploratório e descritivo, tendo como corpus os frames de um audiovisual do 
bombom Serenata de Amor, o vídeo publicitário “Paixão”. Os dados da análise foram 
observados pelo caráter qualitativo, objetivando constatar a relevância dos estudos sobre a 
produção de sentido nos audiovisuais publicitários. 
  
Palavras-chave: Semiótica audiovisual, Discurso publicitário.  

 

ABSTRACT 
 
This study achieves the importance of the process of meaning in advertising video titled 
"Passion," the sweet “Serenata de Amor”, from Garoto Company. This  textual construction  
has been done based on the Semiotics, aiming at analyzing, based on the level of expression 
and in terms of content, how to build the process of meaning persuasive speech in the 
commercial audiovisual selected. This analysis comprises a study of the audiovisual language 
advertising, and purpose to establish audiovisual references presented in the structure of this 
video, in addition to examining the mechanisms of persuasion used in commercial advertising 
"Passion", so that they grasp how is the production of meaning. The present study is 
exploratory and descriptive, having as corpus the frames of an audiovisual from sweet 
“Serenata de Amor”, video advertising "Passion." The analysis data were observed by 
qualitative, aiming to establish the relevance of studies about the meaning of production in 
audiovisual advertising. 
  
Keywords: Audiovisual Semiotics, Advertising Speech. 
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INTRODUÇÃO 
 

A produção audiovisual, especialmente aquela veiculada em televisão, sob formato de 

trinta segundos ou um minuto e destinada à divulgação de produtos e serviços, vem sendo 

explorada comercialmente já há algum tempo por meio do que conhecemos por filmes 

publicitários. Apesar disso, suas construções, se modificam, remodelam e reconfiguram com o 

passar dos anos, adequando-se às novas linguagens e estéticas. Aumont (2003) pensa o 

audiovisual enquanto um “adjetivo e, no mais das vezes, substantivo, que designa (de modo 

bem vago) as obras que mobilizam a um só tempo, imagem e sons, seus meios de produção, e 

as indústrias ou artesanatos que as produzem” (AUMONT, 2003, p.25-26). 

O contexto das produções audiovisuais publicitárias envolve uma plataforma pública, 

de comunicação massiva, em que de um lado está o espectador, disposto a receber 

informações e exposto aos estímulos que evoquem nele emoções, sensações, desejos e reações 

e, de outro lado, o anunciante que, em suas produções audiovisuais, opera os mais diversos 

recursos persuasivos com o intuito de atingir o seu público-alvo e, desta forma, vender 

efetivamente o seu produto, serviço e/ou idéia, cuja oferta se constitui na esfera do simbólico. 

Nesse sentido surge a necessidade de saber como os elementos sonoros e imagéticos 

são manipulados para que o conjunto das interações promovidas pela combinação entre tais 

elementos produza os efeitos de sentido esperados, “pois uma mensagem nunca produz 

automaticamente um efeito. Todo discurso desenha, ao contrário, um campo de efeitos de 

sentido e não um único efeito” (VERÓN, 1980, p.216). É a combinação publicitária adequada 

destes elementos visuais e sonoros, ancorada a aspectos psicológicos, que fará com que o 

espectador fixe sua atenção naquilo que vê, e marque o que é anunciado em meio a milhares 

de estímulos visuais que recebe nos instantes anteriores e posteriores à visualização desta 

produção audiovisual. A relevância do conteúdo, agregada a uma construção que prime pela 

dinamicidade e associação de idéias criativas e instigantes, constrói a marca da sedução, 

estratégia que prenderá a atenção do espectador durante o tempo necessário para uma real 

percepção daquilo que a ele é oferecido. 

Diante disso, surge a questão deste trabalho: analisar o processo de significação 

audiovisual no comercial para televisão do bombom Serenata de Amor, da empresa Garoto, 

intitulado “Paixão”. 

O comercial, com duração de um minuto e três segundos, em uma das versões mais 

completas, foi criado pela agência W/Brasil que, através de uma produção rica em elementos 

estéticos como jogo de cores, enquadramentos e traz uma visão acerca da paixão e ilustra as 
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projeções do amante pelo ser amado. O suporte sonoro é conferido à música “You”, da Banda 

Vega4, cuja letra aborda a temática da paixão. 

A fim de compreender a construção estratégica do processo de desenvolvimento dessa 

peça publicitária é que a pesquisa busca estudar a constituição dos elementos da linguagem 

audiovisual e a produção de efeitos de sentido gerados através do discurso publicitário. 

Neste sentido, a produção audiovisual opera diversos recursos durante o processo de 

construção de suas peças publicitárias. Partindo deste pressuposto, surge o seguinte problema 

de pesquisa: como se constrói o processo de significação persuasivo do discurso audiovisual 

no comercial “Paixão”, do bombom Serenata de Amor, da Garoto? 

Como objetivos específicos têm-se estudar a linguagem audiovisual publicitária; 

estabelecer as referências audiovisuais apresentadas na estrutura do comercial; analisar os 

mecanismos de persuasão publicitária utilizados no audiovisual “Paixão”. 

O presente trabalho justifica-se em função de que o audiovisual pode ser considerado 

um meio para divulgação de produtos, serviços e idéias. O que se deseja, de um modo geral, 

nas produções audiovisuais, é conseguir capturar a atenção do espectador, de modo que este, 

no seu processo de decodificação da mensagem recebida, estabeleça vínculos de 

reconhecimento e identificação com o que é mostrado, numa relação de aceitação e empatia 

pelo conteúdo veiculado. 

Nesse contexto, ressalta-se a importância do discurso publicitário, pois o mesmo 

constrói um processo de significação através do qual as marcas e empresas expõem-se aos 

clientes em potencial, a fim de que esses tomem conhecimento daquilo que se está vendendo. 

Segundo Barreto (2004, p.34), “o produto é como um programa de computador: quanto mais 

você o conhece, mais longe poderá ir no projeto em que estiver trabalhando”. Analisando por 

outro viés, ele reforça que “você deve saber o que o público-alvo pensa, o que gosta e o que 

não gosta de ver, o que ele espera do produto, que pontos de sua personalidade são tocados 

mais facilmente” (BARRETO, 2004, p.34). Então, pode-se entender que não basta apenas 

saber o que mostrar sobre uma marca, produto, idéia ou serviço, mas também, saber explorar 

aquilo que o público quer ver dessa marca, produto, idéia ou serviço. 

Dessa forma, pode-se considerar o audiovisual não como uma produção comercial 

despropositada, mas uma produção cujas aplicações e utilizações justificam-se pelas funções 

simbólicas desempenhadas pelo uso das diversas técnicas e conhecimentos de áreas 

diversificadas, como fotografia, pintura e demais manifestações artísticas, o que contribui 
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expressivamente no papel de persuasão publicitária e relações de identificação do target com 

aquilo que se vende/anuncia. 

Assim, o presente tema foi escolhido em virtude de uma motivação pessoal do 

pesquisador em observar como se dá o processo de significação audiovisual do comercial 

referido com a finalidade de ampliar seus conhecimentos sobre esta área. Além disso, a 

escolha do tema deve-se ao fato de que a produção audiovisual faz parte da rotina cotidiana de 

muitos profissionais da área publicitária, e quanto mais conhecimento acerca das ferramentas 

e formas de produção de sentido empregadas nessas peças, melhor será seu uso. Ou seja, este 

estudo dá suporte ao emprego adequado do audiovisual de modo a explorar o domínio de suas 

especificidades, necessário para atingir o público-alvo almejado refletindo em resultados 

satisfatórios àqueles que idealizaram a produção audiovisual. 
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1 LINGUAGEM AUDIOVISUAL PUBLICITÁRIA 
  

A linguagem audiovisual publicitária, a exemplo de sua precursora, a linguagem 

cinematográfica, constitui-se de um conjunto formado por imagens em movimento e som 

(trilha sonora, vozes in/off, ruídos).  Portanto, a percepção visual das imagens e do som 

fílmico, quando somados formam uma “percepção fílmica [...] áudio (verbo) visual e faz 

intervir numerosas combinações” como: “redundância, contraste, sincronismo ou 

dissincronismo ou dissincronização” (AUMONT, 2003, p.276). A partir do momento que o 

audiovisual cinematográfico ou publicitário informa alguma coisa, diz algo, por meio de suas 

imagens em movimento e de seus sons, comunicando, por sua vez, um sentido ao observador, 

ele se constitui em uma forma de linguagem, “o conjunto de códigos do cinema é, portanto, 

globalmente, uma espécie equivalente funcional da língua, sem ter seu lado sistemático” 

(AUMONT, 2003, p.178). Assim também, a linguagem audiovisual publicitária se apropria da 

capacidade de produção de significados sem a necessidade do léxico, da palavra. 

Tal construção articula-se de forma a produzir efeitos de sentido baseados em uma 

plataforma estética de multi-linguagem, aplicando diversos recursos sensíveis e inteligíveis 

com a finalidade publicitária de provocar no público consumidor o desejo por algo. Em outras 

palavras, a linguagem audiovisual publicitária se apropria de diversos recursos, como 

enquadramentos, sons, planos distintos, entre outros, que, ao serem aplicados adequadamente 

com dinamicidade, atratividade e velocidade de encadeamento, surtem o efeito desejado de 

sedução, persuasão e despertar de desejo naquele que a assiste. 

A publicidade, de acordo com o que nos afirma Carvalho (1996, p.13), se organiza de 

forma diferente das demais mensagens, pois “impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, 

ideais e outras elaborações simbólicas”. Ela afirma, ainda, que a mensagem pode ser 

desmembrada em três planos na linguagem publicitária: “o identificador, o denotativo e o 

conotativo” (CARVALHO, 1996, p.14). O identificador caracteriza aquilo que diz respeito à 

identificação quanto ao gênero de classificação da mensagem enquanto uma mensagem de 

caráter publicitário; ao passo que o plano denotativo incorpora em si um conjunto de 

informações inscritas no texto e na imagem. Seu intuito é o de promover o entendimento 

informativo através da soma entre o aspecto lingüístico e o imagético. Ao plano conotativo, 

cabem as inferências que devem ser geradas no público consumidor à medida que este 

efetivamente é atingido por aquilo que a mensagem pretende transmitir. 

Com isso, forma-se o cenário para que uma mensagem publicitária tenha bases para 

seu desenvolvimento através da aplicação de tais conceitos, atingindo possivelmente da 
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maneira mais adequada o público-alvo almejado. Na produção de um discurso audiovisual 

publicitário, o que se quer é convencer o público-alvo a comprar ou aderir ao 

produto/serviço/idéia anunciada, em um curto espaço de tempo, ressaltando os pontos mais 

relevantes e instigantes, com a finalidade de prender a atenção do receptor da mensagem 

publicitária. Para Rodrigues (2007a) a produção audiovisual mais tradicional, apesar de já 

existirem na atualidade novas mídias que permitam sua exibição, ainda centra-se em grande 

parte na televisão, meio massivamente abrangente, local para exposição, entre outros tipos de 

produção, dos discursos audiovisuais comerciais. 

Rodrigues ressalta ainda a representatividade da televisão sob seu ponto de vista 

(2007a, p.105): 

 
Televisão é massa. [...] Seu papel social é inegável. Hoje, a televisão é o veículo de 
comunicação que mais exerce influência sobre a sociedade, por meio de filmes, 
novelas, seriados, reality shows, telejornais, desenhos animados. Essa influência 
abrange aspectos psicológicos, morais, econômicos, políticos, criativos, culturais e 
educacionais da vida do indivíduo comum. Jornal, revista, rádio, cinema, nenhum 
outro veículo de informação tem o poder da televisão no que se refere ao alcance e à 
influência sobre o cidadão. (RODRIGUES, 2007a, p.105). 

 

A linguagem audiovisual publicitária deve surgir, neste cenário, como uma produção 

repleta de sentidos, que seja capaz de apresentar a que veio de uma forma cativante, instigante 

e capturando a percepção do receptor e ao mesmo tempo despertando seu desejo e interesse 

por aquilo que lhe é apresentado, ainda que, como exposto anteriormente, em um curto espaço 

de tempo. 

Para ser realizado o audiovisual, assim como toda peça publicitária, precisa de uma 

idealização e, sobretudo, de um processo de produção que irá materializá-lo. Sua 

materialização reforça e potencializa sinestesicamente o poder que a publicidade já possui 

através de simples palavras, como ressalta Bolinger (apud CARVALHO, 1996, p.18) quando 

afirma que “a publicidade pode transformar um relógio em jóia, um carro em símbolo de 

prestígio e um pântano em paraíso tropical”. Entende-se que ela é capaz de transformar coisas 

simples em artigos de luxo e desejo, com um valor agregado que ultrapassa muitas vezes 

aquilo que o objeto representaria, caso não contasse com o apoio da divulgação publicitária. 

Nesse contexto, a produção audiovisual publicitária assume um papel de grande 

importância, pois como Rodrigues (2007a, p.67) reforça: 
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Produção em geral, seja ela de um filme, longa-metragem, documentário, 
institucional, filme de treinamento, ou desenho animado é um trabalho incrivelmente 
fascinante, pois abraça na sua totalidade e em profundidade a arte, o belo, a 
objetividade, a percepção, a inteligência, a sensatez, a sensibilidade e a criatividade 
do homem. (RODRIGUES, 2007a, p.67). 

 

Pode-se dizer, portanto, que o audiovisual publicitário explora os sentidos e saberes do 

homem, reunindo em um processo inúmeras habilidades em prol de um resultado bem 

constituído. Para Rodrigues (2007a, p.97), “o método de produção de um filme comercial não 

difere muito de outros”, porém, em virtude de ser uma produção com tempo reduzido (cerca 

de trinta segundos), merece um trabalho árduo e meticuloso envolvendo elementos 

específicos da linguagem, os quais perpassam pelas categorias de enquadramento, plano, 

iluminação, cor, som, montagem etc. 

Em primeiro lugar, há que se ter em mente a noção de enquadramento, que deriva da 

concepção de quadro para a pintura e, posteriormente, a fotografia: “o quadro, enfim, é um 

elemento importante plasticamente. Limite da superfície da imagem, ele desempenha um 

papel na organização formal da tela pintada ou da foto” (AUMONT, 2003, p.250). Aplicando 

ao audiovisual, a noção de enquadramento é o que designa como a cena filmada será 

“emoldurada” durante a filmagem, o que estará enquadrado dentro daquilo que está sendo 

gravado, evidenciando um ponto de vista que será mostrado, um ângulo ao qual os elementos, 

personagens e objetos captados pertencem. Como já mencionado, esta noção foi herdada da 

pintura, na qual os objetos retratados na tela eram enquadrados pela “moldura”, objeto físico 

do quadro, que limitava suas extremidades e, portanto, a amplitude do campo visual do 

observador perante a obra observada. 

No que diz respeito ao plano, existem três concepções do termo, como ressalta 

Aumont (2003): uma retrata o termo enquanto superfície plana da imagem, que no 

audiovisual se contrapõe a diversos outros infinitos planos distintos entre si pela profundidade 

de disposição entre os objetos captados ao longo de uma cena. Diz-se, então, que o mesmo se 

refere à proporção que os objetos, pessoas, personagens ou elementos de cena são 

enquadrados em termos de distância focal. 

Em uma segunda conceituação, pode-se compreender o plano como algo semelhante à 

noção de quadro ou enquadramento, como na “expressão plano fixo que designa uma unidade 

de filme durante a qual o enquadramento permanece fixo em relação à cena filmada (é o 

‘contrário’ do ‘movimento de câmera’)” (AUMONT, 2003, p.230), desconsiderando a 

profundidade entre os elementos, e considerando o conjunto captado no enquadramento 

daqueles objetos, pessoas, personagens ou elementos envolvidos na cena filmada. 
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Já em uma terceira concepção, classifica-se o plano como “uma imagem fílmica 

unitária” pertencente e formadora do todo da filmagem, ou seja, é “qualquer segmento de 

filme compreendido entre duas mudanças de plano” (AUMONT, 2003, p.230). Para a 

publicidade, entende-se que a importância das escolhas dos planos está diretamente 

relacionada às emoções ressaltadas na cena e às influências que essas escolhas surtirão no 

público espectador, pois cada tipo de plano tem um objetivo.  

O plano, então, constitui a cena no que se refere à distância entre a câmera e o objeto 

filmado, sendo classificado em escalas, as quais ressaltarão ou apresentarão intencionalidades 

da cena fílmica. Dessa forma, as diversas escalas de planos possíveis podem ser classificadas 

quanto ao enquadramento dos personagens e o cenário no qual se inserem. De acordo com 

Casetti e Di Chio (1991) os planos podem ser divididos em: 

1) Plano geral – amplitude de enquadramento que abrange o todo do cenário, de modo 

que os personagens integram-se com a totalidade do ambiente, não obtendo destaque nessa 

total “imersão” – (Figura 1); 

2)Plano aberto – visão completa do cenário, porém com a possibilidade de distinção 

clara entre os personagens e o todo - (Figura 2); 

3) Plano médio – o cenário fica limitado ao segundo plano da cena, cedendo o 

destaque do foco de atenção à ação do personagem (Figura 3); 

4) Plano conjunto – quando o conjunto formado entre os personagens e a ação de cena 

é capturado – (Figura 4); 

5) Plano americano – é o enquadramento da altura do joelho do personagem para cima 

– (Figura 5);  

6) Primeiro plano – enquadramento dos ombros para cima, próximo do personagem – 

(Figura 6);  

7) Primeiríssimo plano (close) – com enquadramento concentrado apenas em parte ou 

no todo do rosto, muito próximo do personagem – (Figura 7). 
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Figura 1: Plano geral 

 

 
Figura 2: Plano aberto 

 

 
 

Figura 3: Plano médio 
 

                                         

 
Figura 4: Plano americano 

 

 
 

Figura 5: Primeiro plano 
 

 
Figura 6: Primeiríssimo plano

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Plano conjunto 
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Tais planos buscam focar as necessidades da narrativa, pois, ao passo que um plano 

geral pode situar o espectador quanto ao local onde se desenvolve uma determinada cena, o 

primeiríssimo plano pode mostrar detalhes das feições do personagem em uma cena de choro 

e emoção, por exemplo. 

Retomando os demais elementos que constituem o audiovisual, temos a iluminação e a 

cor, ambas utilizadas desde a aplicação na pintura, quando o suporte para sua manifestação 

ainda era a tela, os pincéis e as tintas que, através de suas diferentes cores e tons, pincelavam 

na obra de arte um jogo de luz e sombra e manifestavam sensações através de suas cores 

quentes, como na representação de um sol vermelho intenso remetendo ao calor; ou no uso de 

cores frias, por exemplo, como no caso de geleiras retratadas em tela, podendo evocar 

sensação de frio. 

Com o surgimento da eletricidade, o cenário se reconfigura e a iluminação 

desempenha papel fundamental no surgimento de uma nova estética, primeiramente aplicada 

ao teatro, berço das aplicações dos efeitos de luz, as quais foram posteriormente adaptadas ao 

audiovisual. O escritor Nelson Rodrigues (2007b) manifestou em suas crônicas o seu encanto 

pelo que a iluminação representou, quando começou a ser explorada, em termos de 

reconfiguração visual do teatro: 
 

Não posso falar da luz sem lhe acrescentar um ponto de exclamação. Em 1943, 
nosso teatro não era iluminado artisticamente. Pendurava-se, no palco, uma lâmpada 
de sala de visitas, ou de jantar. Só. E a luz fixa imutável – e burríssima – nada tinha 
a ver com os textos e os sonhos da carne e da alma. Ziembiski era o primeiro, entre 
nós, a iluminar poeticamente e dramaticamente uma peça. Estou vendo Alaíde, ao 
aparecer, pela primeira vez, de noiva. Ficamos atônitos de beleza. Dentro da luz, era 
um maravilhoso e diáfano pavão branco (RODRIGUES, 2007b, p.109). 
 
  

Pode-se dizer, então, que a luz ressalta efeitos, evoca emoções e sensações nos 

espectadores, conforme a exploração adequada de suas peculiaridades, evidenciando 

elementos que, sem sua presença, praticamente nada teriam de destaque ou produção de 

sentido. 

A iluminação e a cor caminham juntas em um processo de significação visual 

perceptiva na medida em que suas combinações são capazes de despertar no público as mais 

diversas sensações, as quais complementam ou reforçam a atmosfera da abordagem narrativa. 

Alguns exemplos práticos da utilização de cores para reforçar os elementos apresentados nas 

cenas são as utilizações de predominância de tons, em filmes, como forma de diferenciação 

dos momentos da narrativa. O filme Matrix é um bom exemplo desta aplicação, pois utilizou, 
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em sua fotografia, a predominância dos tons de azul para representar as cenas do chamado 

“mundo real”, provocando sensação de frieza. Outras produções cinematográficas utilizaram-

se também de efeitos promovidos pelas cores e pela iluminação para marcar intencionalidades 

da narrativa, como cenas de O Justiceiro (2008), cujas cores eram aplicadas de acordo com os 

momentos de cada cena, com tons alaranjados e avermelhados para cenas de violência, e 

cenas com tons azulados para o abrigo de Castle (Figuras 8 e 9). 

 

 
Figura 8: Cena do filme O Justiceiro: em Zona de Guerra (ambientação laranja) 

 

 
Figura 9: Cena do Filme O Justiceiro: em Zona de Guerra (ambientação azul) 

 

Outros exemplos merecem destaque, como a seqüência Trilogia das Cores, três filmes 

que fazem menção às cores da bandeira francesa, denominados respectivamente de A 

Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e a Fraternidade é Vermelha (Figura 10). A 

abordagem estética da luz e das cores em cada um dos filmes buscou representar o ambiente 

psicológico da narrativa: azul para liberdade (Figura 11), branco para igualdade (Figura 12) e 

vermelho para fraternidade (Figura 13).  
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Figura 10: Cartazes da sequência Trilogia das Cores 

 

 
Figura 11: Cenas de A Liberdade é Azul 

 

 
Figura 12: Cenas de A Igualdade é Branca 

 

 
Figura 13: Cenas de A Fraternidade é Vermelha 

 

Nesse contexto, a cor e a iluminação são alguns dos elementos responsáveis pela 

produção de efeitos de sentido no espectador através das sensações que esse conjunto é capaz 
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de representar e dos sentimentos que podem ser evocados por meio da ambientação envolvida 

na composição da cena fílmica. 

Dando seguimento aos elementos que compõe a produção audiovisual, o som é fator 

primordial. Desde os tempos em que o cinema ainda era mudo, o som já era algo presente 

como forma de acompanhamento daquilo que era exibido. Aumont (1995, p.44) lembra que 

“o único som que acompanhava a projeção do filme era, mais freqüentemente, a música de 

um pianista ou de um violinista e, às vezes, de uma pequena orquestra”, o que se modificou 

com a evolução para o cinema sonoro, fazendo do som, peça insubstituível à representação 

fílmica. 

No que se refere às formas de apresentação sonora, segundo Casetti e Di Chio (1991), 

ela pode aparecer na obra audiovisual de três formas distintas: vozes, música e ruídos. As 

vozes fazem referência ao falado, ou seja, é a manifestação falada do personagem através do 

seu código lingüístico, independente deste ser o português, o inglês, o italiano ou qualquer 

outro idioma. Com isso, em um filme, a voz é definida por estar 

 
[...] sempre em relação à imagem e à tela. Ela intervém com elementos da 
representação cinematográfica e se situa em função dos elementos visuais dessa 
representação. Muitas tipologias foram propostas para dar conta de suas relações, 
desde as preposições inglesas (in, off, over, que Sergei Daney, em 1978, propôs 
completar com through e out) até considerações sobre o grau de “ligação” ou de 
“liberdade” de um em relação ao outro [...] (AUMONT, 2003, p.300). 

 

Pode-se definir a voz in como aquela que procede do falante enquadrado na cena; ao 

passo que a voz off é definida como aquela fora do enquadramento, ou seja, quando seu 

emissor não aparece enquadrado na cena, embora participe dela; e voz over, quando a voz 

procede de uma fonte completamente externa e não participante da cena,  espaço e tempo 

fílmicos, como por exemplo, a voz proveniente de uma narração. Suas diferenças estão 

situadas nas funções que desempenham, porém, não cabe um aprofundamento a respeito, uma 

vez que objetiva-se, neste trabalho, traçar um panorama dos elementos-base envolvidos na 

constituição da obra audiovisual.  

Como segunda variante do som, temos a música, a qual entra no audiovisual 

estabelecendo relação com os ruídos e vozes, assumindo diversas funções dramáticas e 

estéticas, como “ilustração ou criação de uma atmosfera correspondente à situação dramática 

[...] estruturação da montagem audiovisual [...] efeito de pleonasmo ou de contraponto [...] 

efeito de identificação e de reconhecimento [...]” (AUMONT, 2003, p.205). Entende-se, 

então, que sua capacidade de ambientar e criar atmosferas, contextualizando e 
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complementando a cena através de determinada função dramática que esteja desempenhando, 

é inegável. A música é capaz de atribuir sentidos que não correspondem aos mostrados em 

cena, ou intensificar os sentidos presentes, promovendo e interferindo diretamente na 

percepção áudio (verbo) visual da obra fílmica. 

Já o terceiro elemento sonoro: o ruído, cuja função está em ambientar ou 

complementar a cena com sons que a aproximem do real, sem uma precisão necessária de 

significados, como ruído de folhas ao vento, passos em madeira, pisadas em folhas na 

floresta, chiados de televisão fora do ar, entre outros, de acordo com as necessidades que a 

cena demanda. 

As dimensões dos ruídos podem ser classificadas, a exemplo das vozes, em: ruídos in, 

que são aqueles provenientes de uma fonte enquadrada em cena, reforçando o caráter real do 

que está sendo mostrado; ruídos off, que são os provenientes de elementos, personagens, 

objetos ou situações não enquadrados na cena mostrada, podendo servir como norteadores 

entre imagens distintas provenientes de uma mesma realidade, como por exemplo, os gritos da 

arquibancada que não aparece no enquadramento de cena, enquanto dois jogadores de futebol, 

enquadrados na cena, disputam uma bola; ruídos over, quando procedem de fora da narrativa, 

assumindo uma função narrativa mais abstrata, como, por exemplo, quando o ruído é utilizado 

na transição entre uma seqüência de cena e outra, ocupando-a por completo. Dessa forma, os 

ruídos, em uma função última, são o que representam uma maior relação com a produção de 

sentidos, como se pode observar em boa parte dos audiovisuais publicitários, cuja 

intencionalidade é provocar os sentidos do espectador. 

Assim, com a evolução das técnicas de aplicação do som, torna-se possível no 

audiovisual a construção da atmosfera desejada na narrativa, de acordo com o gênero de 

sonoplastia utilizado, como uma trilha de suspense, comédia ou terror, por exemplo, 

atribuindo e complementando um determinado sentido à narrativa. O som, então, é um dos 

elementos responsáveis pela ambientação e complementação da narrativa fílmica.  

Temos, ainda, como primordial na construção de uma produção audiovisual a 

utilização da montagem. Sua definição técnica pode ser descrita como o ato “de colar uns 

após os outros, em uma ordem determinada, fragmentos de filme, os planos, cujo 

comprimento foi igualmente determinado de antemão” (AUMONT, 2003, p.195), 

constituindo, dessa forma, a construção da peça audiovisual através da junção de trechos ou 

“pedaços” pertencentes a um todo gravado inicialmente. 
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A montagem abre a possibilidade de gerar diferentes entendimentos e caminhos 

conforme sua aplicação em determinado filme, pois “tem a capacidade de gerar um novo 

conceito quando dois pedaços de filme de qualquer tipo são colocados juntos, e por conta 

dessa justaposição criam uma nova qualidade; possibilitam uma nova leitura e uma nova 

compreensão” (COVALESKI, 2009, p.72). 

Nesse sentido, a montagem, tanto aplicada ao cinema, quanto à publicidade ou 

qualquer que seja sua destinação, tem, através de suas composições, a capacidade de impor 

ritmo, ressaltar emoções e sentidos, situar o espectador, além de servir como um instrumento 

de condução da narrativa através da seqüência de imagens que compõe a produção fílmica. A 

relação estabelecida pelas partes do filme na montagem são mais que um simples recurso 

técnico, pois ela 

 
[...] propõe uma seleção sintática dos elementos constituintes da narrativa fílmica, a 
montagem busca estabelecer uma relação entre as partes do filme; sugere uma 
relação semântica, para fins de avaliação e retenção da mensagem por parte do 
público receptor. Atua com eficácia na construção do sentido (COVALESKI, 2009, 
p.74). 

 

Entende-se, então, que através da montagem o público espectador construirá relações 

de efeitos de sentido que favorecerão um entendimento acerca do que lhe é mostrado. O 

receptor, neste momento, através da percepção favorecida pelos elementos trabalhados na 

montagem, pode ter elevada sua capacidade de retenção da mensagem contida no filme, o que 

dependerá das formas como foi trabalhado o encadeamento dos elementos mostrados nas 

cenas. A obra fílmica, nesse sentido, se tornará mais ou menos memorável conforme for a sua 

constituição através da organização seqüencial do conjunto de cenas que a compõe, bem 

como do encadeamento promovido por tal seqüenciamento. 

Assim, a montagem, segundo Covaleski (2009), é um processo funcional que 

seleciona e organiza os fragmentos da obra fílmica de forma espacial, com relações que se 

dão por continuidade ou distanciamento, ou seja, quando os momentos do filme se 

desenvolvem no mesmo espaço ou em espaços diferente; e de forma temporal, com relações 

que se dão por continuidade, elipses ou retrocesso, ou seja, manifestos através dos momentos 

temporais trabalhados na obra de forma linear, ou com “saltos” de alterações sucessivas de 

tempo da narrativa, ou com retornos a tempos anteriores à seqüencialidade dos fatos, 

respectivamente. 

Transpondo para o filme publicitário, será a composição através dos elementos 

desenvolvidos acima - enquadramento, plano, iluminação, cor, som, montagem - na 
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constituição da obra audiovisual, o que irá influenciar diretamente a persuasão publicitária, 

podendo variar proporcionalmente seu grau de acordo com a relação dos elementos 

trabalhados nessa construção, os quais sejam capazes de produzir argumentação causal, 

identificação e reconhecimento entre consumidor e produto/idéia/serviço anunciado. 
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2 A SIGNIFICAÇÃO AUDIOVISUAL NA PERSPECTIVA SEMIOLÓGICA 
 

As relações de interação entre os indivíduos são desenvolvidas em um processo 

permanente de troca de conteúdos. Tal troca se desenvolve em diversos âmbitos das 

interações sociais humanas, sejam estes simples diálogos ou produções midiáticas. 

Tomando por base a ideia da comunicação enquanto um processo de relação em que 

um indivíduo busca o outro, entende-se que a publicidade constrói suas mensagens através da 

combinação de diversos elementos encadeados que objetivam atingir um dado público por 

meio de intencionalidades. Estas, por sua vez, trazem uma carga de significados, os quais 

produzem diferentes efeitos de sentido que operam numa esfera simbólica, perpassando por 

diversos estágios como reconhecimento, despertar de emoções, afinidade, sentimento de 

pertencimento, entre outros. 

Nas produções audiovisuais a construção de efeitos de sentido é buscada através das 

combinações de elementos verbais, referentes aos textos e narrações, e de elementos não-

verbais, como as imagens e demais recursos audiovisuais, referentes aos planos, 

enquadramentos, cores, cenários e figurinos. 

Peruzzolo (2004) afirma que uma mensagem é aquilo que se põe em relação, cujos 

elementos constituintes formam um bloco de representações através das quais se tecem as 

significações sociais. Dessa forma, nas produções audiovisuais publicitárias, a combinação de 

diversos elementos, não apenas visuais como também verbais e lingüísticos em sua 

construção, propicia o desenvolvimento de uma relação de troca que representa importante 

papel no estabelecimento das relações entre sujeitos. 

Neste ponto, a semiótica representa um caminho que possibilita a compreensão dos 

efeitos de sentido, pois dá conta das mensagens em um processo discursivo, cuja organização, 

segundo Peruzzolo (2004, p.141) “é capaz de traçar pactos, estabelecer contratos e conflitos, 

marcando os relacionamentos e fazeres humanos”. É o reflexo surtido pela interferência direta 

dos efeitos de sentido evocados pelo discurso que será capaz de estabelecer relações entre os 

indivíduos envolvidos no processo de comunicação. 

Para Hernandes (2005, p.227), os “textos publicitários são sincréticos, ou seja, unem 

várias linguagens (ou diferentes formas de expressão, como verbais, musicais, gestuais, etc.) 

para produzir um único ‘todo de sentido’”. Entende-se que ocorre na publicidade, então, uma 

constante manipulação de elementos simbólicos para familiarizar as pessoas com aquilo que 

se enuncia, construindo um contrato entre sujeitos que combina prazer e realidade na busca 

pela compreensão por um todo ou maioria do público-alvo. 
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O percurso gerativo de sentido envolve, no processo de enunciação, um enunciador, 

aquele que assume o lugar de quem “fala”; um enunciado, o que é dito na mensagem; e um 

enunciatário, aquele que lê a enunciação, o destinatário. Tais elementos estão presentes em 

uma construção narrativa publicitária que estabelece um contrato de leitura entre enunciador 

e enunciatário através do seu enunciado e suas estratégias persuasivas. 

Segundo Verón (1980), a noção de contrato de leitura aplica-se quando enunciador, ao 

produzir seu enunciado, parte do pressuposto que seu enunciatário partilha de um mesmo 

código lingüístico, ou seja, um ritual de leitura no qual a linguagem de ambos é 

compartilhada, o que sugere que todas as vozes participantes do processo discursivo dominam 

e compreendem o código e os signos formadores da mensagem e, por sua vez, são capazes de 

estabelecer as mesmas relações de compreensão e decodificação acerca do que está sendo 

abordado. 

Então, contrato de leitura pode ser definido como a inter-relação estabelecida entre os 

diversos públicos e suas produções textuais e discursivas, na qual o conteúdo de tais discursos 

conta com a presença e interação das diversas vozes relacionadas a ele, num contrato 

entendido como mútuo dentro do qual aquilo que é dito é partilhado e decodificado tanto por 

quem o elabora, quanto por quem o recebe. Isso ocorre porque, em tese, os signos e 

expressões que compõe a mensagem são partilhados tanto pelo emissor original da 

mensagem, quanto pelo seu receptor final, em um repertório comum a ambos. Na publicidade 

audiovisual, parte-se da idéia que para além do conteúdo da mensagem, o espectador também 

domina os códigos que configuram a linguagem audiovisual. 

Tomando, portanto, um vídeo publicitário enquanto um texto semiótico, Hernandes 

(2005) traz o modelo de análise em dois planos: “plano de conteúdo, lugar dos conceitos ou 

‘onde o texto diz o que diz’, e plano de expressão, lugar de trabalho das diferentes linguagens 

que vão, no mínimo, carregar os sentidos do plano de conteúdo”, ou seja, ao passo que plano 

de expressão trabalha a relação estabelecida entre as partes componentes de um texto 

imagético, verbal ou audiovisual, o plano de conteúdo é o responsável pelo significado 

alcançado através desta relação. 

O autor ainda elucida que o plano de conteúdo compreende três níveis: o fundamental, 

que corresponde ao argumento que está sendo abordado tematicamente dentro de um texto ou 

conjunto de texto e imagem; o nível narrativo, que se refere à própria narrativa da história que 

se desenrola através dos elementos textuais e imagéticos; e o nível discursivo, no qual estão 
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centrados elementos capazes de persuadir, representar figurativamente algo, enriquecer a 

narrativa e tematizá-la. 

Na análise de uma produção audiovisual, por exemplo, enquanto o plano de conteúdo 

dá conta do aspecto narrativo, que pode ser considerado o nível das “histórias” dos comerciais 

televisivos, o plano de expressão pode ser representado pelos códigos da linguagem 

audiovisual como, por exemplo, as tomadas de câmera e seus diferentes ângulos de 

enquadramento. Serão as relações de significado trabalhadas pelo plano de expressão, as 

geradoras do plano de conteúdo. 

Conforme Hernandes (2005) ressalta, o papel desempenhado pelo plano de expressão 

ou de conteúdo pode se configurar de diferentes maneiras, conforme a esfera na qual se 

desenvolve: 

 
No uso cotidiano da linguagem, o plano de expressão é imediatamente descartado ao 
cumprir sua função no ato de comunicar. Não lembramos, por exemplo, os sons das 
palavras e as entonações de alguém que nos comunica algo. Só guardamos o 
conteúdo. Já em uma publicidade, encontramos geralmente um tipo de texto 
sincrético cujo plano de expressão é riquíssimo. Seu uso privilegia não o aspecto 
utilitário, mas o estético, a busca de efeitos de beleza, de estranhamento, entre 
outros. Entra aí não só a questão do inteligível (do que é racional), mas 
principalmente do sensível (HERNANDES, 2005, p.228). 

 

Assim, a publicidade opera recursos persuasivos através da linguagem, com uma 

intencionalidade que busca atingir a parte sensível do receptor, argumentando diretamente aos 

sentimentos e emoções que podem ser evocadas neste sujeito, minimizando o apelo aos 

sentidos inteligíveis e racionais daquilo que pode ser apresentado na mensagem, tornando-o 

quase dormente no processo de persuasão. 

O mesmo também acontece com o audiovisual, pois os elementos que o constituem se 

colocam enquanto signos representativos, como formas de criar vínculos com o espectador, 

estabelecendo contratos de leitura que estreitem os laços de reconhecimento daquilo presente 

na produção. As imagens e cores, os enquadramentos e encadeamentos das imagens, os sons e 

efeitos visuais, tudo representa imageticamente e de forma figurada um apelo direto à 

sensibilidade do espectador. 

A articulação promovida entre texto, imagem, cores e elementos gráficos do 

audiovisual gera, por sua vez, uma sequência de processos, explícitos ou sugestivos, que 

desempenham enorme papel na construção do discurso publicitário, servindo de base para 

relações estabelecidas entre códigos e mensagens presentes nas diversas orquestrações das 

linguagens humanas, enquanto produtoras de sentido. 
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Vale ressaltar o que Barthes (1990) afirma ao expressar que ocorreu uma inversão de 

aplicações na qual a imagem deixa de ilustrar a palavra, que adquire importância secundária, 

tendo como principal função conotar à primeira, atribuindo-lhe um ou diversos significados, o 

que classificaria a palavra como um parasita da imagem. 

O que antigamente era caracterizado por uma redução do texto a imagem, limitando-

lhe os sentidos e as interpretações, atualmente assume papéis invertidos e multiplicadores nos 

quais a relação mútua estabelecida entre imagem e texto não mais funciona separadamente, 

mas constrói um conjunto de múltiplas interpretações aos olhos do enunciatário da 

mensagem, que irá interpretar esse conjunto de maneira mais similar ou mais distinta dos 

demais indivíduos, conforme for seu repertório e bagagem cultural e informacional. 

O audiovisual enquanto uma linguagem sincrética é persuasivo e potencializa os 

estímulos em suas produções, aglomerando elementos que atendam às multiplicidades de 

públicos. Quanto mais próximo o discurso verbal for do discurso visual, maior a objetivação 

de interpretações possíveis, ao passo que quanto maior for a dissonância entre texto e 

imagem, maior a possibilidade de multiplicidade de interpretações e ampliação das variações 

de decodificação por parte do público receptor. 

A publicidade deve, na construção de suas produções audiovisuais, fazer uso de 

elementos imagéticos e discursivos que operem de forma complementar, objetivando 

minimizar possíveis dissonâncias de interpretação, a fim de centralizar o foco da mensagem 

na sua intencionalidade frente ao enunciatário. O que se busca, então, é não deixar escapar 

essa intencionalidade do enunciador para com o seu enunciatário. Tal cuidado se refletirá 

diretamente na compreensão obtida pelos diversos públicos envolvidos na leitura e 

interpretação das mensagens. Desta forma, texto e imagem passam a agir conjuntamente em 

uma produção abrangente capaz de estabelecer diferentes tipos de contratos de leitura, pois as 

variações enunciativas marcam as possibilidades da produção publicitária.  

Diante disso, é fundamental desenvolver uma abordagem acerca do discurso, 

especialmente no que se refere à semiologia do discurso para que se possa chegar a uma 

análise efetiva de todos os elementos integrantes das produções audiovisuais, objeto de estudo 

deste trabalho. 

Segundo Orlandi (2005) o discurso por definição distancia-se da linearidade presente 

no modelo elementar ultrapassado de comunicação, que considerava um emissor, uma 

mensagem formulada a partir de uma fonte, baseada em um código e que depois de recebida, 

era decodificada por um receptor. 
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A análise de um discurso requer conceitos e compreensões que vão além da noção de 

transmissão de uma mensagem de forma unilateral, de uma fonte para um receptor. A 

composição discursiva não é um processo no qual a língua é um código à parte, e os 

indivíduos envolvidos agem, cada um a seu tempo, separados e de forma estanque. O discurso 

é um processo de troca mútua e, sobretudo, de significação. Na verdade, o discurso é a relação 

entre sujeitos que se comunicam através de uma mensagem. 

Para a construção de um discurso, o que está envolvido não é simplesmente o código 

lingüístico em ação para a transmissão de algo, mas todo o entorno da mensagem a ser 

transmitido, seu contexto, suas intencionalidades, ou seja, é um processo de argumentação 

dentro do qual o indivíduo constrói uma mensagem considerando vários fatores internos e 

externos. Essa multiplicidade de elementos na construção do discurso possibilita o ato de 

comunicar ou não comunicar, na medida em que as relações entre os sujeitos, e de seus 

sentidos, são capazes de gerar múltiplas e variadas interpretações e efeitos de sentido 

conforme o repertório de cada um. 

Transpondo a análise discursiva para o viés da semiologia do discurso, Peruzzolo 

(2004) reforça que sua construção se dá através de um percurso gerativo no qual, além da 

estrutura formal da língua, estão envolvidos valores sociais e competências dos sujeitos, 

culminando com a sua manifestação expressiva. 

Desta forma, o discurso pode ser definido com um processo de geração de efeitos de 

sentido entre locutores, ou interlocutores, sendo um ato sincrético e mútuo entre dois 

indivíduos que flutuam entre as funções tanto de enunciador quanto de enunciatário das 

mensagens. Mantém-se, ainda, a característica de ser sempre uma mensagem situada, 

produzida por alguém e endereçada para outro alguém. Para a análise de um discurso é 

essencial situá-lo em um determinado contexto, pois é do mesmo que sairão as bases para sua 

formulação e desenvolvimento. 

Um discurso pode ser descrito como polifônico quando estão envolvidas em sua 

construção várias vozes, assim como para uma leitura semiológica polissêmica: constrói-se 

uma multiplicidade de significados, elaborados a partir de diversos elementos. Como reforça 

Peruzzolo (2004), o enunciador estabelece como será feita a leitura do seu discurso pelo 

enunciatário, fazendo uso de diferentes elementos de linguagem, como estilos, ângulos, cores, 

planos, além de seu repertório e bagagem culturais internalizados, ou seja, o enunciador 

estabelece um contrato de leitura com seu enunciatário uma vez que orienta a leitura desse 

último.  



28 
 

A combinação de elementos, assim como seus encadeamentos, dependerá da situação 

que este deverá se desenvolver, para quem ele se dirige e qual intencionalidade se objetiva 

alcançar. Orlandi (2005) explica que são diversos os critérios para realizar a análise de um 

discurso, porém os que mais obtêm destaque são aqueles relacionados às distinções 

institucionais e as normas que as regem. Desta forma, temos uma segmentação de tipos 

discursivos voltados para diversas áreas, como o discurso religioso, o político, o jurídico, o 

jornalístico, entre diversos outros, incluindo o discurso publicitário. Cada um destes discursos 

abarca uma infinidade de subclassificações e ramificações de tipos, subtipos, variedades, entre 

outros.  

Neste sentido, os dispositivos de enunciação formam um aparelho que dispõe as regras 

internas que deverão ser aplicadas na construção de um discurso, estabelecendo na sua 

estruturação, limitações e direcionamentos quanto à disposição e combinação estabelecida 

entre elementos imagéticos e textuais, na sua composição. Tais regras devem ser obedecidas 

para que o contrato de leitura que for estabelecido a partir de sua prática seja conciso e 

direcional, capaz de limitar as interpretações por parte do enunciatário frente ao discurso 

gerado pelo enunciador. 

Para a análise de discursos publicitários, incluindo os de produções audiovisuais, 

deve-se ter em mente que não se recorre apenas a elementos verbais em suas construções, mas 

também a elementos não-verbais para a sua elaboração. Tal construção precisa essencialmente 

ser construída utilizando a associação de linguagens que atuem de forma complementar na 

geração dos efeitos de sentido. 

Desta forma, ao serem interpretados, os discursos produzem redes semânticas 

resultantes de fatores extra-discursivos, abrangendo aspectos de origem lógica, psicológica, 

sociológica, entre uma infinidade de outras possibilidades presentes no contexto geral da 

situação na qual ele se desenvolve, e que pertencem ao universo do enunciatário. Como o 

discurso é estabelecido entre um enunciador, produtor, e um enunciatário, receptor, a 

aplicação das linguagens verbais e visuais, especialmente dentro do discurso publicitário, se 

desenvolve de forma conjunta, direcionando o ato de convencimento do enunciatário por meio 

da aplicação do recurso de sedução, envolvendo-o polissemicamente, sem distanciar-se do 

foco da mensagem, constituindo o discurso na esfera do simbólico.  

Logo, simbolizar um produto significa estreitar relações de reconhecimento e valor 

pelo enunciatário. Segundo Bordieu (1989, p.9) “o poder simbólico é um poder de construção 

da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica”, ou seja, poder que tende a 
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fornecer ao enunciatário elementos que façam com que este reconheça o objeto com tamanha 

aceitabilidade, que transforme e reconfigure seus juízos acerca dele, tomando-o algo 

pertencente ao seu juízo de verdade. Tal aceitação é essencial no processo de persuasão, uma 

vez que quando um objeto assume o papel de representação, simbolizando algo passível de 

aceitação, este acaba por minimizar de certa forma os mecanismos de defesa que poderiam 

provocar um afastamento ao invés de uma aproximação, no processo de leitura da mensagem 

recebida. 
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3 SEDUÇÃO E PERSUASÃO NA PUBLICIDADE 
 

Na publicidade, o simbólico opera como elemento de estreitamento de relações entre 

enunciador e enunciatário. Neste contexto, a sedução e persuasão aplicam-se como estratégias 

publicitárias que auxiliam no processo de aceitação que objetiva minimizar as refutações do 

indivíduo acerca daquilo que o discurso pretende convencer. 

Surge, então, a necessidade de uma abordagem centrada nas estratégias de sedução e 

persuasão operadas pela publicidade em seus discursos, para que seja possível a compreensão 

de suas aplicações nesta área e, sobretudo, associando à temática aqui trabalhada, no filme 

publicitário, o que possibilita uma melhor compreensão de como o público-alvo será 

impactado ou não por aquilo que recebe como estímulo. 

Inicialmente, lgo após a década de 1940, a propaganda possuía cunho limitado ao 

caráter educacional e informativo, pois conforme nos ressalta Domingos (2003, p.115) “como 

tudo era novidade, bastava mostrar o produto, dizer para que servia e pronto: as pessoas iam 

correndo comprar. Por isso os anúncios eram óbvios, diretos, sem qualquer criatividade”, mas 

com o passar dos anos, com a globalização e a intensificação da concorrência promovida pela 

disseminação dos produtos/idéias/serviços e o conhecimento destes por parte do público 

consumidor, houve a necessidade de especialização das formas de publicidade a fim de sanar 

as deficiências junto ao público-alvo. Intensifica-se, então, a exploração da persuasão e 

promoção do desejo no consumidor através da sedução como formas de fazê-lo consumir ou 

aceitar aquilo que lhe é ofertado. 

Conforme ressalta Lipovetski (1989, p.187), “a sedução provém da suspensão das leis 

do real e do racional, da retirada da seriedade da vida, do festival de artifícios”. Entende-se 

que a publicidade, nesse contexto, começa a utilizar a sedução em suas produções, 

subvertendo o real daquilo que o produto representava, em detrimento da criação de um 

ilusório sedutor que o produto passa a representar. Então, pode-se dizer que ela transforma a 

realidade percebida daquilo que busca vender, fazendo com que o que será apreendido pelo 

público-alvo seja mais uma idealização ilusória, uma representação na qual qualidades, 

benefícios e valores agregados são priorizados, que propriamente o que o 

produto/idéia/serviço representa realmente. 

É esta produção de desejo através de uma sedução desencadeada não mais pelo que o 

produto é em si mesmo, mas pelo valor que ele traz agregado consigo e que atribui àquele que 

o possui características de status elevado através do processo de significação, que faz da 
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persuasão publicitária um elemento desenvolvido dentro de um processo de constante sedução 

entre produto/serviço/idéia e seu público consumidor. 

Hernandes (2005) propõe a aplicação de dois fazeres, conforme a posição que os 

indivíduos ocupam no discurso, cabendo ao “plano do enunciador, o exercício do fazer 

persuasivo (fazer-crer), e, no plano do enunciatário, o fazer interpretativo (ato de crer [ou não] 

ou ato epistêmico)” (HERNANDES, 2005, p.127). Os autores afirmam ainda, que o ato 

epistêmico é responsável pela transformação de um estado de crença inicial em outro, na 

medida em que o enunciatário somente irá estabelecer um contrato de aceitação com o 

enunciado se aquilo que lhe for proposto desencadear relações de reconhecimento e 

identificação. Isto somente será possível caso as informações operadas através dos recursos 

persuasivos e sedutores usados pelo enunciador estiverem em consonância com aquilo que o 

enunciatário já acreditava anteriormente e tinha como sendo uma “verdade” reconhecida. 

Nesse sentido, Hernandes (2005) reforça que: 
 

[...] toda proposição formulada pelo enunciador vai da afirmação à dúvida, da 
refutação à admissão. O ato epistêmico, prelúdio da comunicação, caracteriza-se 
então, não como uma simples afirmação em si, mas como uma solicitação de 
consenso, de contrato, entre enunciador e enunciatário. A manipulação, artifício de 
persuasão voltado para levar o outro a agir de uma dada maneira, pode ser realizada 
de duas formas distintas, definíveis pela modalidade privilegiada: (a) segundo o 
querer, por tentação e sedução; e (b) segundo o poder, por ameaça, provocação, 
procedimentos que explicam os efeitos de sentido do fazer-crer e do crer 
(HERNANANDES, 2005, p.128). 
 

No que se refere ao discurso publicitário, então, o que se busca é convencer através da 

sedução, que é atrair, e persuasão, que é convencer, utilizando estas como estratégias de 

significação no processo de aceitação por parte do enunciatário, estimulando nele o “querer” 

pela completude e abrangência dos signos e representações presentes na mensagem, capazes 

de gerar tal reconhecimento. É a provocação através da sedução pelo enunciador, em favor da 

persuasão e da aceitação pelo enunciatário da mensagem. 

Peruzzolo (2004, p.181) considera o discurso como sendo um jogo comunicacional no 

qual estratégias são investidas pelo enunciador a fim de persuadir o enunciatário de valores, 

sejam eles informativos, educacionais, ideológicos, morais, figurativizando-os, ou seja, 

revestindo-os com traços sensoriais para referenciar de forma figurativa por meio de imagens. 

É o uso de mecanismos discursivos que imprimirá uma noção de verossimilhança ilusória no 

discurso, tornando-o capaz de, através daquilo que a semiótica é capaz de expressar, fazê-lo 

algo real, verdadeiro e aceitável. Além da figurativização, ressalta-se a tematização, centrada 
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em organizar dentro de um discurso todos os elementos que o compõe com a intencionalidade 

de direcionar uma interpretação e decodificação por parte do enunciatário. 

A tematização implica na geração de um percurso temático ao discurso, acerca do 

assunto a ser relatado, daquilo que se fala. Em outras palavras, estabelece um caminho de 

construção discursiva em que elementos são organizados estrategicamente, de forma pensada 

e com objetivos específicos de atingir o receptor de maneira certeira. 

Conforme Peruzzolo (2004) o tema é a aquilo que se estabelece como idéia-motivo 

para servir de base no desenvolvimento de uma composição, criando favoravelmente um 

ambiente de significação nas mensagens. 

Na tematização, então, as idéias são combinadas de formas significantes, objetivando 

que o assunto abordado não seja tangenciado no momento da decodificação por parte do 

enunciatário, receptor final da mensagem imbuída de caráter persuasivo. Cabe citar o que 

Pinto (1997, p.24) ressalta: 
 

 [...] ao usarmos os objetos como indícios de identidade, estes passam a circular na 
comunicação interpessoal como lubrificadores do processo cognitivo de 
categorização do outro, a que invariavelmente procedemos para convenientemente 
moldarmos nosso comportamento. É um círculo vicioso que se auto-alimenta e que 
vive das insatisfações e inseguranças dos indivíduos, das suas necessidades de 
pertença social, segregando constantemente símbolos de prestígio e promessas de 
satisfação que perturbam a sua dependência (PINTO, 1997, p.24). 

  
A persuasão, então, por meio da sedução, na produção publicitária audiovisual se 

desenvolve intensamente através da presença constante e inevitável de elementos de 

reconhecimento, de pertencimento, fazendo com que o produto ou serviço, pertencente à 

abordagem de determinada prática discursiva do enunciador, estabeleça uma relação mútua 

com o consumidor. Dessa maneira, “estabelecer uma comunicação mais direta com a mente 

do consumidor não significa, então, usar uma linguagem mais direta, nem apresentar 

ostensivamente o produto e suas qualidades, mas sim, ativar o mundo imaginário do receptor” 

(PINTO, 1997, p.25), constituindo assim o verdadeiro efeito persuasivo que se pretende obter, 

antecipando desejos e necessidades ainda adormecidas no público-alvo. 

Tal percepção desse ilusório por parte dos receptores, desse imaginário revestido de 

uma realidade fantástica que desperta desejos, é capaz de subverter boa parte daquilo que 

poderia provocar repulsa, refuta ou negação, em algo sedutoramente aceitável aos olhos desse 

mesmo receptor. 
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4 METODOLOGIA 
 

Por se tratar de um trabalho final de graduação cujo corpus e objeto de estudo estão 

centrados na análise do processo de significação audiovisual, coube a este estudo uma 

abordagem metodológica de natureza qualitativa. 

Nesse caso, a utilização de informações de natureza qualitativa é válida, pois de 

acordo com Richardson (1999), é o método de estudo que tenta compreender, de forma 

detalhada, os significados e características situacionais que podem ser do tipo exploratória, 

quando se tem como principal objetivo, conforme Malhotra (2001, p. 105), “promover a 

compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador”. 

A análise empregada, de caráter semiológico, busca estudar e promover a 

compreensão de como são aplicados, no corpus deste trabalho – frames do comercial 

“Paixão”, do bombom Serenata de Amor, da empresa Garoto – os elementos persuasivos 

publicitários e os elementos da linguagem audiovisual que, unidos, resultam em um produto 

semiótico com grande carga de produção de efeitos de sentido. 

De acordo com Duarte e Barros (2008), a aplicação da semiologia como método de 

trabalho está centrada em: 

 
Formular hipóteses sobre os sentidos possíveis das mensagens, das formas e das 
práticas significantes – hipóteses que logo serão verificadas do ponto de vista 
qualitativo ou quantitativo da análise. As imagens publicitárias, por exemplo, são 
estudadas não apenas em termos textuais fixos, como também, dinâmicos e 
midiáticos, considerando suas formas plásticas, rítmicas, as mudanças dos signos da 
moda (assim como do corpo), nos espaços arquitetônicos (espaços comerciais, 
públicos, privados), no cinema, nos jornais e revistas, outdoors etc. Trata-se de 
entender sua complexidade e as diferenças entre eles, seus conceitos de base iniciais 
(na cultura, nas relações sócio-históricas) e em seu corpus de noções descritivas, 
como, por exemplo, as narrativas de origem mítica (DUARTE; BARROS, 2008, 
p.207). 

 

Com isso, a análise semiológica serve de base para um desenvolvimento teórico-

metodológico que permite desconstruir a obra audiovisual em busca dos efeitos de sentido que 

esta contém. A análise foi feita tomando como base não os momentos ou blocos do 

audiovisual publicitário “Paixão”, mas sim, utilizando as categorias analíticas presentes nele. 

Dessa forma, o quadro da página seguinte (Figura 14) ilustra as etapas metodológicas 

consideradas na análise: 
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Figura 14: Quadro ilustrativo da perspectiva metodológica do trabalho. Fonte: Adaptado de IUVA (2007) e 

HERNANDES (2005). 
   

Conforme se pode observar no quadro acima, dois planos são priorizados na prática da 

análise semiológica construída estrategicamente, visando facilitar o estudo do vídeo 

publicitário: o plano de conteúdo e o plano de expressão. 

O plano de conteúdo tratará daquilo que engloba a soma dos elementos constituintes 

da narrativa, como universo referente à história (ao conteúdo), a inserção dos personagens que 

constroem a história, suas ações e resultados envolvidos; ao passo que o plano de expressão 

dará conta dos elementos da linguagem audiovisual: técnicas de cor e iluminação, tempo e 

espaço da narrativa, recursos sonoros e de montagem, planos e enquadramentos aplicados na 

constituição do vídeo. Além de ser utilizado como aporte metodológico, os estudos 

semiológicos constituíram, inclusive, o desenvolvimento e o suporte do referencial teórico, 

pois é necessário o entendimento das categorias teóricas da semiologia a fim de que a análise 

pudesse ser operada.  

Escolheu-se como objeto empírico para análise o vídeo publicitário “Paixão”, do 

bombom Serenata de Amor, da marca Garoto, o qual entra em consonância com o tema 

abordado ao longo deste trabalho sobre o processo de significação audiovisual. Porém 

ressalta-se que o corpus sobre o qual se construiu a análise é composto pela seleção de alguns 

frames representantes dos momentos mais relevantes no que diz respeito à linguagem e 

narrativa audiovisual. Ou seja, os frames selecionados abrangem elementos visuais cujos 

significados e sentidos operam em um nível simbólico.    
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5 O AUDIOVISUAL “PAIXÃO” E OS EFEITOS DE SENTIDO 
 

Tendo em mente a aplicação do processo metodológico proposto anteriormente, neste 

capítulo será apresentado um breve histórico do bombom Serenata de Amor, a fim de 

contextualizar o produto do vídeo publicitário em questão. Da mesma forma, será 

desenvolvida a análise dos frames do vídeo Paixão, partes constituintes do corpus deste 

trabalho. A análise está dividida nos planos de conteúdo e de expressão, como elucidado no 

quadro metodológico do capítulo anterior. A importância deste desenvolvimento está centrada 

na verificação da aplicação da teoria na prática, visando contemplar os objetivos de 

conhecimento do processo de significação no audiovisual Paixão, proposta inicial deste 

Trabalho Final de Graduação.  

 
 

5.1 Serenata de amor: a história de um bombom 
 
 

O surgimento de um inovador bombom em formato de “bola” no Brasil deu-se em 

1949, com o bombom Serenata de Amor1

Henrique Meyerfreund, por sugestão de sua cunhada, Érika Meyer, idealizou o 

bombom, porém, a escolha do nome foi possível apenas em decorrência de uma história à 

parte: Úrsula, irmã de Érica, na época uma jovem de quinze anos, namorava Hugo Musso, 

rapaz muito romântico que, para demonstrar todo o seu amor, costumava realizar longas 

serenatas ao som de um bandolim sob a janela da moça. Certo dia, quando todos conversavam 

na tentativa de batizar aquele produto tão especial, Úrsula sugeriu um nome para homenagear 

seu namorado: “Serenata de Luar”, porém em virtude de “Luar” já ser utilizado no nome de 

outro bombom, após algumas discussões a respeito, chegaram ao nome final de “Serenata de 

Amor”. 

, marcando a história de sua fabricante, a marca 

“Garoto”. O delicioso bombom, à base de castanhas, envolto por uma casquinha de wafer 

crocante e duas camadas de chocolate ao leite e meio-amargo, começava, então, a construir 

sua trajetória. 

O bombom, que na década de 1950 era recheado com uma avelã inteira, ainda seguia 

um processo de produção manual, embora os biscoitos da marca já tivessem sua produção 

                                                 
1 Fonte: Adaptação do texto retirado do livro “Chocolates Garoto 80 Anos – uma história de Sucesso”. 
Disponível em: <http://www.morrodomoreno.com.br/materias/a-historia-do-bombom-serenata.html> Acesso em 
31maio de 2011. 

http://www.morrodomoreno.com.br/materias/a-historia-do-bombom-serenata.html�
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realizada mecanicamente. Em virtude de tal sistema, a confecção dos bombons era 

relativamente pequena, com produção de apenas duzentos quilos, o que seria algo em torno de 

dez mil unidades ao dia. 

Na década de 1960 ocorreram as primeiras alterações, tanto na receita, que teve a 

avelã retirada do recheio, quanto na embalagem do Serenata de Amor, que teve o antigo 

violão substituído pela impressão da imagem da lua e das estrelas junto ao nome do bombom. 

Seu processo de produção só foi agilizado na década de 1970, com fornos e 

cobrideiras compondo a linha exclusiva de produção do bombom. Atualmente, mais de 3,4 

milhões de unidades de Serenata de Amor são produzidas diariamente, e o bombom ocupa o 

segundo lugar entre os produtos mais exportados da Garoto. 

Uma modificação na tradicional receita do bombom ocorreu em setembro de 1997, 

com a substituição da castanha de caju na receita, por um recheio de amendoim, o que não 

caiu no gosto do público consumidor, fiéis à antiga e tradicional receita com castanha de caju. 

Em 1999, como forma de demonstrar a preocupação e atenção com seus 

consumidores, a marca relançou o Serenata de Amor com sua receita original, em uma nova 

embalagem transparente, realçando os desenhos de pequenas flores. 

Em meados de 1993, já sob direção da Nestlé, o primeiro Serenata de Amor chegou ao 

mercado nacional em sua versão em barra, com camada dupla de chocolate ao leite e amargo, 

recheio de castanha de caju e crispes de arroz. No ano seguinte, como forma de comemorar os 

seus 55 anos, o bombom ganhou nova roupagem. 

Em 2006, surgiu a embalagem especial com três unidades, além de uma inovação: sua 

versão em chocolate branco. Para a Páscoa do mesmo ano, uma versão em ovo chegou ao 

mercado: o Serenata de Amor Light. Em 2007, o ovo de páscoa com chocolate branco e o 

Serenata de Amor Balls chegaram ao mercado, acompanhados da lata Serenata de Amor para 

o Dia dos Namorados. No mesmo ano, ainda foi lançado o sorvete Serenata. Para consolidar e 

ampliar ainda mais a variedade de um dos produtos mais consumidos e apreciados da Garoto, 

a linha do bombom ganhou o ovo de páscoa Serenata de Amor Jóia, o bombom Serenata de 

Amor Mousse e a caixa Serenata Mix. 

 

5.2 Análise e discussão do corpus 
 

A análise do corpus consistiu em observar os aspectos mais relevantes que operaram 

sincreticamente na constituição do audiovisual “Paixão”. Para possibilitar tal análise, após 
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uma breve descrição que segue sobre o que se apreende em um primeiro momento sobre o 

comercial, centrou-se o desenvolvimento da análise na separação em duas instâncias que 

atuam complementarmente em uma produção audiovisual: o plano de expressão e o plano de 

conteúdo. 

 

5.2.1 Contextualizando o vídeo publicitário “Paixão”   
 

 A concepção do audiovisual “Paixão”, do bombom Serenata de Amor, como o próprio 

título diz, tematiza a paixão. Para isso usa-se o argumento do percurso que as pessoas vivem 

quando se apaixonam. Para chegar nesse posicionamento e conceito, a agência W/Brasil 

desenvolveu um vídeo de referência, base para o desenvolvimento do comercial final, 

intitulado “O amor sempre vale a pena”, nomeação presente na frase que aparece ao fundo, no 

último frame do comercial Paixão. 

Na produção de referência, o percurso gerativo de toda a narrativa está centrado na 

explicação sobre o processo pelo qual a maioria das pessoas passa ao terminar um 

relacionamento com quem amava. Iniciando pela tristeza que é perder este grande amor, a dor 

cultivada em função da perda, a ajuda prestada pelos que cercam aquele que sofre, chegando 

ao ponto de virada, em que o indivíduo recupera sua auto-estima, recupera-se do sofrimento e 

se permite estar livre para um novo amor ou uma nova paixão, ainda que possivelmente possa 

magoar-se outra vez. 

 O vídeo “Paixão” toma como base a mesma concepção, porém transpõe a abordagem 

da temática do amor para a temática da paixão, ancorando essa última numa suposta 

explicação psicanalítica acerca desse sentimento, dessa manifestação química/psicológica do 

organismo. O percurso narrativo expressa que a ilusão de perfeccionismo que criamos da 

pessoa amada, com o passar do tempo, sofre um desgaste natural, e nesse processo, certos 

aspectos que antes não eram percebidos, se sobressaem; algumas virtudes parecem perder-se, 

mas, muitas vezes, o que fica é suficiente para manter o que existe entre os dois. Caso 

contrário, a relação termina e ninguém sabe explicar o que faz tudo iniciar novamente. Porém, 

ao final do vídeo, busca-se o argumento e posicionamento do produto, de modo a relacioná-lo 

à idéia do desencadeamento da paixão, associando o bombom ao sentimento que sustentará a 

relação do amor. 

Para Peruzzolo (2004, p.181), o discurso é um jogo comunicacional, cabendo ao 

enunciador trabalhar estratégias com o intuito de persuadir o enunciatário de certos valores, 
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sejam eles comportamentais, ideológicos, informativos, morais, ou quaisquer outros. Nesse 

vídeo de Serenata de amor, pode-se observar um uso estratégico do discurso audiovisual, que 

opera relações diretas entre o verbal e o visual, com intuito de produzir um estreitamento dos 

laços em termos de identificação e aceitação por parte do enunciatário, ou seja, um pacto entre 

produto e consumidor. 

Nesse sentido, tal construção conceitual reforça a necessidade de aproximação de um 

produto com aquilo que seu público-alvo se identifica. No caso do vídeo publicitário 

“Paixão”, o apelo narrativo direcionou sua construção para um lado sentimental, emocional, 

que tenta suprimir qualquer lógica, funcionalidade ou qualidade do produto, isto é, o 

argumento conceitual discursivo e persuasivo trabalha com a sedução associativa chocolate-

paixão, chocolate-amor.  

 

5.2.2 Plano de Conteúdo 
 

Partindo do pressuposto que o plano de conteúdo abarca a análise de um percurso 

gerativo de sentidos, o qual apela a uma infinidade de estímulos imagéticos e textuais a fim de 

persuadir seu público-alvo, esta etapa da análise contempla três níveis: o fundamental, o 

narrativo e o discursivo. 

No que diz respeito ao nível fundamental, observa-se que o argumento do discurso 

publicitário está ancorado nas idéias pressupostas dos efeitos da paixão nos relacionamentos 

amorosos. Ou seja, o vídeo discute o processo desencadeado entre os apaixonados no que se 

refere à alteração e subversão da capacidade de percepção e racionalização sobre o outro pelo 

qual alguém se apaixona, com a idealização de um indivíduo nem sempre perfeito, mas que 

em um primeiro momento é a verdadeira personificação da perfeição. Imagem esta que, com 

o passar do tempo, acaba recaindo na racionalidade de uma paixão não ilusória, mas que 

verifica o que de real existe em toda aquela fantasia criada pelo sentimento sobre o outro e, a 

partir disso, faz com que as pessoas unam-se ainda mais pelas virtudes que ficaram ou sigam 

caminhos diferentes, pelo que sobrou não ser suficientemente forte para que a relação perdure. 

O nível narrativo compreende a ação sobre a qual o vídeo se apóia, podendo ser 

percebido através do percurso do texto narrado: (1) o início, marcado pelo momento em que o 

casal se conhece e se apaixona; (2) o meio, no qual são apontados os conflitos do sentimento 

associados às ilusões da paixão e as projeções; (3) e o fim, que retoma o momento inicial da 
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paixão que pode perdurar ou ter outros começos, estabelecendo associação direta ao 

motivador e condutor dessa história: o bombom Serenata de amor. 

Com relação ao nível discursivo, aquele que se refere às estratégias que configuram o 

caráter persuasivo do discurso, observa-se a utilização de imagens figurativas para imprimir 

referencialidade visual às temáticas abordadas no texto locutado durante a narrativa. Logo no 

início do vídeo, a atribuição da teorização explicativa sobre o sentimento da paixão é 

ancorada aos psicanalistas, e para tal, utiliza-se a imagem que remete ao criador da 

psicanálise: Sigmund Freud (Figura 15). Freud é utilizado como um personagem que serve 

referencialmente para atribuir credibilidade à narração “segundo alguns psicanalistas. Quando 

se apaixona [...]”; ou seja, é um personagem com o qual o indivíduo se relaciona a partir da 

função direta texto verbal-imagem. No entanto, trata-se de uma relação simbólica, pois o que 

se mostra diante dele não é uma informação de caráter científico, mas uma elaboração 

discursiva persuasiva em que não se trabalha com “a verdade”, e sim com a construção de 

“uma verdade”, aquela criada pelo enunciador. 

Além desse uso, destacam-se outros elementos imagéticos associados ao texto verbal 

(ver quadro analítico abaixo), à medida que se transcorre a narrativa, o enunciatário é 

conduzido por um discurso sincrético de modo que a persuasão não se dá pelo inteligível, pela 

lógica e racionalidade entre texto-imagem, e sim pelo sensível, pela esfera simbólica que 

oferece representações em relações passíveis de aceitação. A mistura de imagens de arquivo 

históricas (como por exemplo, a imagem da explosão da bomba de Hiroshima, substituída por 

um coração como forma de representar uma explosão de paixão) com imagens de cunho 

ilustrativo de tom caricato (como o uso do super-herói), conduz o enunciatário por uma 

narrativa audiovisual que o aproxima da história, do conflito, da paixão.     

 

 
TEXTO (estratégia de 

tematização) 
 

 
IMAGEM (estratégia de figurativização) 

 
Segundo alguns psicanalistas, 
quando se apaixona você não 
se relaciona com alguém de 

carne e osso 
  

 Sigmund Freud, pai da psicanálise, atribuindo relevância ao 
texto locutado. 
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mas com uma projeção criada 
por você mesmo 

  
 Projetor ilustrando projeção do texto locutado. 
 
 

e a projeção que fazemos é de 
um ser absolutamente 

perfeito. 
 

 Herói simbolizando o ser perfeito, mostrado como um ser 
superior. 

 
 

Mas, depois de um período, 

  
 Relógios simbolizando a passagem do tempo. 
 
 

a projeção acaba 

 
 Final da projeção ilustrado pelo filme queimando. 
 
 

e você passa a enxergar de 
verdade 

 
 Personagem feminina ilustra a locução sobre “passar a 

enxergar” através do ato de colocar os óculos. 
 
 

a pessoa com quem está se 
relacionando. 

  
 As duas imagens mostram figurativamente a imperfeição 

presente no ser amdo, antes ocultada pela cegueira da paixão. 
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Invariavelmente, algumas 
virtudes do parceiro ou da 
parceira vão embora junto 

com a projeção.  
  

  
 Rosa murchando representando o desgaste natural do tempo 

e esposa se afastando do seu marido representando o 
desgaste da relação. 

 
 

Outras ficam. 

 
 Casal abraçado representando a união que permanece. 

 
 
 

E se o que ficou de cada um 
for suficiente para os dois, 

 

 
 Balança simbolizando o pesar entre os prós e os contras da 

relação. 
 
 

a relação perdura 

  
 Casal abraçado para demonstrar que o amor permanece. 
 
 
 
 
 

Caso contrário,  
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 Bomba e prédio ruindo para ilustrar o fim da relação. 
 
 

ninguém sabe o que faz o 
botãozinho ligar  

 
 Botão sendo apertado diretamente associado ao texto 

locutado. 
 
 

e iniciar uma nova projeção 

 
 Bomba que explode representando a explosão da paixão. 
 
 

Mas fortes indícios apontam 
para   

 
 Indícios figurativizados pela lupa do investigador. 
 
 
 

um único e delicioso suspeito: 
 
 
 
 

o Serenata de Amor. 

  

 
 Bombom ilustrando diretamente a menção feita à ela na 

locução. 
 

O amor é inexplicável, mas 
tem umas coisas que você 

pode entender. 

 
 Frase ao fundo, saindo da imagemda cabeça, “O amor 

sempre vale à pena”, faz menção ao vídeo referência para a 
criação do comercial “Paixão”. 
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No nível discursivo destaca-se, portanto, o uso da figurativização na produção de 

sentido do audiovisual para capturar o enunciatário. 

Nesse sentido, elementos imagéticos são utilizados para ilustrar e representar 

sincreticamente o que o texto narrado apresenta, conforme mostrado no quadro acima. 

Assim, a imagem de Freud é utilizada para representar os psicanalistas, atribuindo 

relevância e certa veracidade ao que é dito; a projeção é representada pelo seu reprodutor 

direto, o projetor; o super-herói é a representação figurativa do ser absolutamente perfeito; ao 

passo que os relógios são usados para demonstrar a passagem do tempo; a figura da mulher 

colocando os óculos, como forma de representar quem passa a enxergar o que é 

verdadeiramente a pessoa por que se apaixonou. Outras inferências mais subjetivas e 

implícitas sobre os possíveis sentidos que as figurativizações do vídeo podem evocar, em 

termos de representação semiológica, podem ser levantadas, como a cena das balanças 

quando no texto é dito que “o que ficou de cada um for suficiente...”, que pode ser entendido 

como a figurativização do ato de pesar os pontos positivos e negativos da relação. Tem-se 

ainda a cena da rosa murchando e da mulher ao lado da cama se afastando, podendo ser 

interpretadas como o desgaste natural de uma relação que acaba perdendo a vitalidade inicial 

ao longo do tempo e provocando muitas vezes um distanciamento entre o casal. Ou situações 

mais extremas, como os prédios ruindo em uma implosão, para representar o fim de uma 

relação, ou a bomba explodindo em forma de coração para representar o início explosivo do 

sentimento Paixão. 

Desta forma, o plano de conteúdo abarca em sua análise os diversos sentidos que 

podem ser atribuídos às imagens e textos durante a construção da narrativa, em uma constante 

interpretação de estímulos, os quais, através do contrato de leitura, que são as formas como os 

elementos são apresentados para significar ao público, mantém sempre o seu foco voltado à 

sedução e persuasão do enunciatário por meio do convencimento que passa pela esfera do 

sensível e não do racional. 

 

5.2.3 Plano de Expressão 
 

Nesta etapa parte-se para uma análise acerca dos principais elementos que constituem 

as matérias significantes do vídeo. Isto é, busca-se examinar a linguagem audiovisual sendo 

operada através da expressividade da imagem e do som, no que diz respeito aos aspectos 

técnicos: planos, enquadramentos e ângulos; cor e iluminação; som e montagem. 
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Dando início à análise dos elementos que constituem a linguagem fotográfica 

desenvolvida no comercial, o enquadramento ao longo do audiovisual oscila com a finalidade 

de captar a tensão do espectador em suas cenas, ao mesmo tempo em que as mantém em 

consonância com a trilha e a narração. 

Através do enquadramento em primeiro plano, conforme se observa nas primeiras 

cenas, a imagem de Freud, personagem imerso na atmosfera fílmica do comercial Paixão, é 

uma das utilizadas com um ângulo subjetivo de câmera, em um mesmo nível do observador, 

conforme ilustrado pela figura 15. 

 
Figura 15: Frame aos 4 segundos utilizando a imagem de Freud. 

 
Gage e Meyer (apud HERNANDES, 2005, p.241) afirmam que quando uma câmera é 

posicionada em um ângulo que permite filmar do ponto de vista de um personagem em ação, 

dizemos que se trata de uma câmera subjetiva, ou seja, retrata o ângulo de quem vê a ação, de 

maneira como se interagisse diretamente com o olhar do personagem em cena. Nesse sentido, 

tal angulação no frame que contempla Sigmund Freud, famoso psicanalista enquadrado em 

primeiro plano, reforça as características do personagem, que na cena, surge como um suporte 

ao texto narrado, servindo como membro representante da classe dos psicanalistas. Seu 

enquadramento em primeiro plano ocorre com palavras ao fundo que exemplificam a 

explicação destes psicanalistas acerca do assunto, evidenciando a temática do comercial ao 

centro do frame através da palavra “paixão”. 

No seqüenciamento da cena, a personagem que serve de protagonista da narrativa é 

mostrada (Figura 16), iniciando-se o fio condutor, que toma como apoio as imagens para 

intensificar e complementar o que é desenvolvido na locução em off, reforçando o sincretismo 

entre o texto verbal e não verbal. 
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Figura 16: Frame aos 6 segundos mostrando protagonista do audiovisual. 

 

Tal cena exemplifica bem uma tomada de câmera subjetiva, uma vez que o ponto de 

vista capturado é o do namorado da moça, que aparece rapidamente no frame inicial do 

audiovisual, e para quem ela dirige o seu olhar. 

A personagem é enquadrada na Figura 16, em um close-up, após inicialmente aparecer 

em primeiro plano. O close-up utilizado nos enquadramentos é 

 
[...] um dos recursos mais enfáticos na linguagem cinematográfica. A câmera 
aproxima-se um pouco mais, mostrando apenas os ombros e a cabeça do ator. Com 
isso, o cenário onde se desenvolve a ação é praticamente eliminado. E as expressões 
do ator tornam-se mais nítidas para o espectador. (GAGE;MEYER apud 
HERNANDES, 2005, p.241) 

 

Tal conceituação pode facilmente ser observada na cena (Figura 16), na qual as 

expressões da moça são evidenciadas, ao mesmo tempo em que a personagem principal ganha 

destaque através do uso da “focalização dinâmica” (HERNANDES, 2005, p.241), com 

desfocalização do entorno, o que serve para conduzir o olhar do espectador, valorizando 

cenicamente a personagem enquadrada, ficando o fundo desfocado. 

Além do seu destaque, outro aspecto importante é que, com o seu enquadramento 

entre um primeiro plano seqüenciado pelo close-up, em ângulo no mesmo nível do 

espectador, tem-se uma impressão de igualdade e proximidade estabelecida, o que estreita a 

relação entre o audiovisual – produto do enunciador da mensagem – e o espectador – 

enunciatário da mesma. 

Ainda no que se refere aos planos e enquadramentos, é pertinente citar o plano 

americano, com angulação em médio contra-plongée, ou seja, de baixo para cima, no 

momento em que a locução menciona que apaixonar-se é estabelecer relação com uma 

projeção de “um ser absolutamente perfeito”, e a imagem do super-herói é mostrada com tal 

angulação. Este tipo de angulação evidencia neste frame (Figura 17) a superioridade do herói, 
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ressaltando a perfeição, tida como algo idealizado, inatingível, superior, visto de baixo por 

simples mortais.  

 
Figura 17: Frame com super-herói aos 13 segundos. 

 

Poucos segundos mais adiante, o mesmo super-herói, em uma nova fase da narrativa, 

tem ressaltado que com o passar do tempo e o desgaste da ilusão criada na imagem do ser 

amado se desfaz. O personagem é representado, então, desmitificado e desprovido de sua 

superioridade, captado em ângulo superior-plongée, de cima para baixo aos olhos do 

espectador, marcando assim sua fraqueza e vulnerabilidade, o que o humaniza por meio de 

defeitos e imperfeições (Figura 18). 

 
Figura 18: Frame com super-herói desmitificado aos 20 segundos. 

 
Diversos tipos de enquadramentos e ângulos são ainda utilizados, com diferentes 

intencionalidades, como plano detalhe para ressaltar emoções – frame aos 53 segundos 

mostrando a pele se arrepiando como uma resposta orgânica a algum tipo de estímulo 

emocional – e para dar destaque ao produto em primeiríssimo plano – frame mostrando o 

bombom pela primeira vez no VT, aos 42 segundos (Figura 19). 

 
Figura 19: Frames aos 53 segundos e aos 42 segundos, respectivamente, com pele arrepiada e imagem do 

bombom Serenata de Amor em plano detalhe. 
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Ou ainda plano conjunto e plano geral, como nas cenas do casal brigando, enquadrado 

ao centro do frame, e do homem carregando um enorme urso, atravessando a rua em meio à 

multidão de pedestres (Figura 20). 

 
Figura 20: Frames aos 35 segundos e aos 50 segundos, respectivamente, com casal brigando, em plano cojunto, 

e homem carregando urso, em plano geral. 
 

No entanto, para que tais planos, ângulos e enquadramentos tenham sentido e 

desempenhem de forma complementar alguma função junto ao texto e à seqüência narrativa, 

sem que fiquem soltos ou percam sentido, podendo de tal maneira representar alguma 

intencionalidade, faz-se necessário a execução de uma montagem eficaz. A montagem, então, 

deve possuir continuidade, que para Wohlgemuth (2005, p.71) “trata-se da harmonia que deve 

haver entre as diversas cenas que compõe o audiovisual. Sem este elemento o vídeo torna-se 

uma série de imagens justapostas, com pulos de eixo, ação e tempo”. 

Nesse sentido, a montagem no audiovisual Paixão, assim como em qualquer outro, 

desempenha importante papel na condução da narrativa e no que se refere à sua capacidade 

de, por meio do encadeamento das cenas seqüenciais, sua continuidade e sincretismo com 

outros elementos – sonoros, por exemplo – impor ritmo à narrativa, gerar efeitos de sentido, 

possibilitando assim ao enunciatário, uma melhor leitura, decodificação, entendimento e 

aceitação acerca do que lhe é apresentado. 

A montagem deve fazer com que os planos estabeleçam reações entre si, encadeando-

se de forma que o anterior suscite, prepare e condicione os planos que o sucedem, de forma 

previamente pensada e de maneira estratégica a fim de que a busca pela adesão do enunciador 

seja efetivamente aceita pelo enunciatário. 

No audiovisual do bombom Serenata de Amor, as cenas são encadeadas em uma 

montagem seguindo o fio condutor da narrativa, o que evidencia os aspectos de continuidade 

dos fatos narrados, complementando o sentido da locução, ritmadas pela música ao fundo. A 

maioria das imagens é montada de acordo com a estratégia de figurativização do percurso 

narrativo, formando uma produção sincrética e fechada em si mesma. 
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Acerca da composição cromática do vídeo, observa-se que foi elaborada primando por 

uma palheta de cores que utiliza basicamente tons brancos, azulados e em degrade de cinza, 

priorizando a aplicação de cores frias como base dos frames, com aplicação de detalhes de 

cores mais quentes apenas para os momentos em que a paixão e o bombom são evidenciados 

ou mostrados ao longo da narrativa, o que estreita ainda mais os laços e associações acerca da 

relação direta sugerida no comercial, entre o bombom e o sentimento da paixão. 

A iluminação segue os mesmos padrões, podendo ser observada como fria e saturada 

de claridade, conforme se pode perceber na cena em que aparece uma noiva, representando a 

idealização do ser pelo qual se está apaixonado (Figura 21). 

 
Figura 21: Frame com noiva aos 11 segundos do vt. 

 

Já as cores quentes são aplicadas em detalhes nas cenas frias, como por exemplo, na 

cena de uma suposta briga entre pingüins com papo amarelo e ambientação com tons frios ao 

seu redor – cenas como esta ao longo do audiovisual são mostradas priorizando em sua 

maioria o uso de tons em amarelo e vermelho, cores da embalagem do bombom Serenata de 

Amor, ou quando é mostrado o produto em si ou a sua marca (Figura 22). 

.  
Figura 22: Pingüins aos 34 segundos e marca do bombom aos 43 segundos. 

 

Sousa (2004) afirma que a fisiologia do ser humano o impede de capturar, em uma 

estrutura complexa, todos os seus estímulos, fazendo com que apenas alguns destes sejam 

contemplados pela sua atenção. Nesse sentido, os detalhes cromáticos e de iluminação 

presentes na produção audiovisual do Serenata de Amor, instigam uma associação 
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involuntária entre bombom e paixão, por meio de elementos de reconhecimento do público, 

através do auxilio prestado à percepção pelas cores que ambientam toda a produção. 

Por último, mas não menos importante, recai-se sobre a análise do elemento sonoro, o 

qual se desenvolve ao longo do vídeo, acompanhado de uma percepção visual, 

sincronicamente estabelecida entre este e as imagens que o ilustram. Toda a sua 

potencialidade sígnica é aproveitada, pois ele não apenas serve de marca expressiva do 

percurso da narrativa, como também age conjuntamente com a imagem e locução em off, 

tendo sua capacidade cognitiva plenamente explorada ao longo do audiovisual. 

No que se refere à locução em off, sua composição é atribuída a uma voz over, isto é, 

cuja fonte está fora do universo diegético da narrativa, porém, esta mesma voz conduz toda a 

elaboração e desenrolar do audiovisual, tendo como apoio as imagens ilustrativas do que é 

dito para imprimir um maior apelo ao textual. Desta maneira, à medida que a fala evolui 

através da voz over, as imagens igualmente evoluem dentro do percurso da narrativa, 

contribuindo para o seu desenrolar. 

No audiovisual Paixão, a narração inicia conduzindo o discurso do comercial, citando 

ao longo de toda a prática discursiva palavras cujos sentidos são intensificados pelas imagens, 

como psicanalistas ilustrados por Freud, um ser “absolutamente perfeito” ilustrado pela figura 

do herói, o fato de que algumas virtudes “vão embora com o passar do tempo” ilustrado pela 

mulher ao lado da cama que é arrastada para longe do seu amor, sumindo na escuridão, entre 

inúmeras outras constantes associações que caminham juntas até o terminar do comercial. 

Desta forma, a seleção dos elementos sonoros e verbais reforça o argumento da 

narrativa, ao passo que buscam enfatizar, identificar e elucidar as marcas discursivas do 

enunciador e enunciatário, unindo sedução, persuasão e interpretação na concepção elementar 

do comercial. 

Ainda, em todo este processo, a música se faz presente, permanecendo no comercial 

Paixão desde o início até o seu fim. Sua importância está centrada na capacidade que possui 

de desenvolver através de sua ação dramática, um complemento imprescindível no processo 

de significação, intensificando o clima de paixão pela sua melodia e ritmo marcantes. 

A música You, da banda Veja 4, combinou com o desenrolar da narrativa pela temática 

abordada em sua letra. Ao início, sua batida marcada e lenta embala as cenas igualmente em 

câmera lenta da protagonista.  A música permanece instrumental e em background compondo 

o fundo da narrativa textual da voz over, até o momento em que aparece o bombom, neste 

ponto, ela assume o primeiro plano sonoro, em um processo mútuo de intensificação, no qual 
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imagens e som se complementam, ressaltando simbolicamente a paixão supostamente 

desencadeada pelo bombom. 

Desta forma, texto e imagem funcionaram de maneira complementarn a produção 

audiovisual, uma vez que a temática “Paixão” foi algo figurativamente presente tanto nas 

imagens, quanto no texto locutado e até mesmo na letra da música que serviu de suporte ao 

comercial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho buscou traçar um panorama do processo de significação 

audiovisual aplicado em um vídeo publicitário, desenvolvendo para tanto os principais 

aspectos teóricos e metodológicos, tomando por base um referencial nas teorias da linguagem 

audiovisual, na semiologia dos discursos e nas noções sobre persuasão e sedução. 

Nesse sentido, pode-se compreender a publicidade e seu desenvolvimento enquanto 

uma linguagem simbólica, característica dos fazeres humanos, que pelo encadeamento de 

elementos imagéticos e verbais, está sempre na busca da construção da sedução e da 

persuasão em seu discurso de modo a capturar o consumidor. Sua intencionalidade, por vezes 

velada, porém sempre presente, é objeto de interesse que merece atenção dos profissionais, 

acadêmicos e teóricos da publicidade, ao passo que toda peça publicitária, para atingir 

determinado público, deve ser intencional e objetiva, ainda que jogue com a subjetividade em 

seu processo de significação. 

Cabe elucidar que a ciência da semiótica, neste processo de análise da significação dos 

frames do vídeo publicitário que serviu de corpus no trabalho, prestou-se como essencial 

aparato teórico e metodológico, pois, além de tratar do estudo da linguagem, buscou 

compreender como se dá o processo de significação e os efeitos de sentido provocados através 

dos elementos. Tal conhecimento se mostra essencial, uma vez que quanto mais um 

profissional de publicidade compreende os mecanismos e ferramentas integrantes da 

construção de um processo de significação, melhor irá explorar as potencialidades da 

linguagem publicitária, atingindo assim, de maneira persuasiva e sedutora o seu público-alvo. 

A escolha do vídeo publicitário Paixão como objeto empírico deste estudo 

desempenhou um papel pontual, uma vez que a noção do sincretismo da linguagem 

audiovisual é uma relação explícita na construção do vídeo. Tal produção publicitária 

contemplou, através dos elementos que a constituem, um material com forte carga simbólica, 

com marcas figurativas e temáticas que reconstroem o percurso teórico desenvolvido ao longo 

da revisão bibliográfica. 

Nesta análise, com uma aplicação prática da teoria, procurou-se atender aos objetivos 

gerais e específicos propostos inicialmente. A linguagem audiovisual publicitária foi 

estudada, permitindo uma ampliação do conhecimento acerca das ferramentas publicitárias 

operadas na construção de uma peça audiovisual, possibilitando um melhor entendimento 

sobre as reais aplicações destas ferramentas na construção de suas intencionalidades sígnicas. 

O estudo do processo de significação audiovisual serviu como forma de aprendizado e 
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aprofundamento de boa parte dos princípios aplicados na publicidade de um modo geral, não 

apenas audiovisual, mas também de outros formatos, uma vez que os conceitos não se 

restringem a uma ou outra linguagem.  

Considerando a peça analisada, a sedução e persuasão deixaram suas marcas 

registradas, principalmente como se observou na utilização da sedução pelo discurso do 

sensível sobrepondo-se ao racional. Seduzir e persuadir são processos peculiares que 

dependem de um estreitamento das relações com o público-alvo, o que não é fácil, pois uma 

infinita gama de particularidades, culturas, hábitos, crenças, gostos, idéias e ideais permeiam 

as relações humanas, o que torna a focalização de uma operação discursiva, algo delicado que 

requer trabalho árduo sobre os significados e sentidos. 

Fazer publicidade, neste sentido, não consiste apenas em reunir elementos 

aleatoriamente e a ermo, mas pensá-los de antemão, analisar seus encadeamentos, seu 

sincretismo e, sobretudo, aplicá-los estrategicamente de forma que signifiquem e evoquem os 

sentidos pensados, buscados, intencionados. 

Em alguns pontos, os elementos dentro do percurso gerativo do discurso audiovisual 

do comercial “Paixão” foram melhor explorados, pois houve uma complementação de sentido 

entre texto e imagem. Porém ao final, a narrativa no que se refere ao texto locutado tem certa 

perda de sua consistência, pois retomou o “Amor” em um comercial que desenvolveu ao 

longo de todo seu percurso narrativo a temática da “Paixão”, o que parece ser forçosamente 

uma maneira de associar ainda mais o bombom “Serenata de Amor” ao assunto abordado no 

audiovisual. 

Enfim, no audiovisual Paixão as marcas de intencionalidade contemplaram em boa 

parte os requisitos necessários ao estreitamento de laços para com o seu público, pois as 

estratégias de tematização e figurativização permeiam toda construção do vídeo, provocando 

uma aproximação com o público, cujas situações de vida podem se assemelhar àquelas 

representadas na narrativa. 

Assim, este trabalho presta-se como forma de contribuir a um estudo que não se 

encerra em si mesmo, mas cujas portas estão abertas para que outros de igual teor sejam 

desenvolvidos, e que cada vez mais as dúvidas sejam elucidadas, as compreensões sejam 

obtidas, os conhecimentos ampliados e as produções publicitárias enriquecidas, em um 

cenário cujo aprimoramento e conhecimento são fundamentais aos profissionais que nele 

operam. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
Locução do texto do vídeo “Paixão” 

 

Segundo Semiotics, Advertising, Meaning, Speech, Sweet” Serenata de Amor”alguns 

psicanalistas, quando se apaixona você não se relaciona com alguém de carne e osso, mas 

com uma projeção criada por você mesmo; e a projeção que fazemos é de um ser 

absolutamente perfeito. Mas, depois de um período, a projeção acaba e você passa a enxergar 

de verdade a pessoa com quem está se relacionando. Invariavelmente, algumas virtudes do 

parceiro ou da parceira vão embora junto com a projeção. Outras ficam. 

E se o que ficou de cada um for suficiente para os dois, a relação perdura. Caso contrário, 

ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção. Mas fortes indícios 

apontam para um único e delicioso suspeito: o Serenata de Amor. 

O amor é inexplicável, mas tem umas coisas que você pode entender. 

 

Anexo 2 
Letras da música You da Banda Vega4 
 
 
You 

 

You have the faith that kills the fear 

of being real. 

Yeah, this is real and now for the first time, 

I'm finally alive. 

You take my first inside your hand, 

you squeeze, 

I understand, that I get lost in the 

politics of love. 

 

You still surprise me every day, 
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You blanket me with grace, 

You clear the static and you get me 

reconnected 

You put your fingers in my hair, 

You broke into my head, 

You sacrificed so you could feel like I do. 

 

You know that it's easier alone. 

You know that it's easier alone but 

I can't be me without you. 

 

You see the day swallow me whole, 

You see me bang my head off walls, 

You put your face on mine and say, 

let it be. 

 

You said that everyone gets lost, 

You pressed your mouth against my lips, 

You sing a song but there's no strategy 

In your melody love. 

 

You know that it's easier alone. 

You know that it's easier alone but 

I can't be me without you. 

 

You have the faith that kills the fear 

of being real. 

Yeah, this is real and now for the 

first time, I've arrived. 

 

You know that it's easier alone. 

You know that it's easier alone but 

I can't be me without you 
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Tradução da letra da música 

 

Você 

 

Você tem a fé que mata o medo 

de ser real. 

Sim, isso é real e, agora, pela primeira vez, 

Eu estou finalmente vivo. 

Você me pegou primeiro no interior de suas mãos, 

você apertou, 

Eu compreendo, que fiquei perdido na 

política do amor. 

 

Você ainda me surpreende todos os dias, 

Você me cobriu com graça, 

Você clareou a estática e me 

reconectou. 

 

Você colocou os dedos em meus cabelos, 

Você bateu em minha cabeça, 

Você se sacrificou e assim pode se sentir como eu. 

 

Você sabe que é mais fácil sozinha. 

Você sabe que é mais fácil sozinha, 

mas eu não posso ser eu mesmo sem você. 

 

Você vê o dia me engolindo inteiro, 

Você me vê batendo a cabeça nas paredes, 

Você põe o seu rosto no meu e diz: 

"Deixa pra lá". 
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Você diz que todos se perdem, 

Você pressiona sua boca contra meus lábios, 

Você me canta uma canção, mas não há uma estratégia 

Em sua melodia de amor. 

 

Você sabe que é mais fácil sozinha. 

Você sabe que é mais fácil sozinha, 

Mas não posso ser eu sem você. 

  

Você tem a fé que mata o medo de ser real. 

Sim, isso é real e agora,  

Pela primeira vez eu cheguei. 
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