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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de uma análise dos anúncios gráficos da ONG WWF. As análises 

são baseadas em Joly que apresenta os conceitos de signos plásticos (mensagem denotada) e 

signos icônicos (mensagem conotada). Além disso, ampara-se em Barthes que trabalha o 

conceito de mensagem linguística. O estudo analisa três peças que possuem a temática 

ambiental, identificando como as três formas de mensagens são empregadas na construção de 

significados no discurso publicitário. 

 

Palavras-chave: significados; publicidade ambiental; WWF 

 

 

 

ABSTRACT 

The present study is an analysis of WWF advertising. The analyzes are based on  Joly, who 

presents the concepts of plastic signs (denoted message) and iconic signs (message connoted). 

Moreover, this work is based on Barthes who uses the concept of linguistic message. The 

study analyzes three advertising pieces that have the environmental theme, identifying how 

these three messages are used at the construction of meaning effects in advertising discourse. 

 

Keywords: meaning effects; environmental advertising; WWF 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O papel da publicidade sempre esteve ligado ao objetivo de transmitir mensagens 

com a intenção de persuadir consumidores à compra de produtos, serviços ou adesão de 

ideias. Sendo considerado um processo comunicativo que utiliza dos meios de difusão de 

massa – veículos de comunicação – para transmitir mensagens simultâneas a um grande 

número de pessoas, ela é uma atividade intencional, que usa de um conjunto de técnicas de 

persuasão para atingir seu público. 

Informar e persuadir são os objetivos da comunicação publicitária. Informar é 

transmitir conhecimentos ao receptor para que este adote a decisão de adquirir o produto, 

serviço ou ideia anunciados. Persuadir é convencer e, para tanto, é preciso motivar: “nas 

mensagens publicitárias, a informação é convertida em argumento de persuasão” (GOMES, 

2003, p.35). É essa informação que motiva, que induz o público a adquirir aquilo que está 

sendo anunciado. 

Além de informar e persuadir o público, a publicidade busca produzir significados no 

observador. Através do uso da imagem e do texto (verbal) é possível que certos efeitos sejam 

produzidos com a intenção de fazer o receptor aderir o que está sendo divulgado. No caso da 

imagem, Joly (1996) menciona que as imagens são portadoras de efeitos de sentidos diversos, 

ou seja, provocam significações, interpretações. Vale ressaltar que a imagem pode ser dividida 

em signos plásticos (cores, formas, composição) e signos icônicos (pelas conotações que 

evocam). 

No entanto, na interpretação de uma imagem em seu conjunto, esta pode se tornar 

polissêmica, isto é, produzir significações diferentes, logo, a mensagem linguística é quase 

sempre determinante na interpretação das imagens. Barthes (1990) menciona que a mensagem 

linguística pode ser encontrada na peça publicitária com duas funções: pode complementar a 

imagem ou servir de ancoragem, ou seja, designar um significado desejado de leitura. 

A propósito, Verón (2005) acredita que, em muitos casos, há uma associação entre o 

verbal e a imagem que são articulados conjuntamente de maneira que produzam determinado 

sentido para o receptor. Este efeito deve ser compatível com o objetivo proposto pelo 

anunciante, seja ele a venda de um produto ou serviço, ou a adesão de uma ideia. O autor 

ainda menciona que cada indivíduo pode interpretar uma mesma mensagem de diversas 



8 

 

maneiras. A interpretação irá depender das experiências e da bagagem de vida de cada 

indivíduo. 

 Na publicidade de cunho ambiental, por exemplo, que ganha atualmente mais espaço 

no universo da comunicação, sua construção discursiva é capaz de disseminar ideias e 

comportamentos na sociedade, sendo capaz ainda de modificar certos comportamentos. 

Segundo Maranhão (1988), trata-se de um instrumento de transformação social, ou seja, a 

publicidade amplia seus horizontes ao enfatizar questões de relevância para a manutenção da 

cidadania, da democracia, do desenvolvimento sustentável, a partir de discursos globais, 

regionais e locais.  

A temática ambiental tem ganhado destaque cada vez maior na mídia, seja em 

telejornais ou anúncios publicitários. Afinal, o contexto dos desastres ambientais (enchentes, 

tsunamis, vendavais, desmatamento, tráfico de animais, poluição das águas) sempre rendeu 

discussões polêmicas, mas, ultimamente, a escala das mesmas aumentou. 

Diante disso, empresas têm trabalhado sua imagem perante o público em termos de 

responsabilidade social. Ou seja, um tipo de discurso que a publicidade vem construindo com 

intuito de criar uma imagem de preocupação social e ambiental de determinadas marcas, além 

disso, quando se está falando em meio ambiente está referindo a necessidade de divulgar algo 

que faça com que as pessoas pensem no seu próprio futuro e no da humanidade. 

Neste contexto de preocupação ambiental surgem as ONGs (organizações não-

governamentais) especializadas no tema. Logo, a fim de que suas ações e mensagens 

alcancem à sociedade em larga escala, muitas dessas organizações contam com estratégias e 

forte apelo persuasivo das mensagens publicitárias. Uma ONG que trabalha em conjunto com 

as mensagens midiáticas, em especial a publicidade, é a WWF.  

Criada em 1961
1
, a organização WWF tinha como significado World Wildlife Fund – 

Fundo Mundial da Natureza. Porém, com seu crescimento, a organização ganhou sua segunda 

sigla World Wide Fund of Nature – Fundo Mundial para a Natureza. Hoje a sigla WWF 

tornou-se tão forte internacionalmente que, para evitar confusões, não se faz mais tradução, ou 

seja, a organização – uma ONG que luta pela preservação do meio ambiente – passou a ser 

conhecida por sua sigla.  

Na luta pela preservação a ONG faz grande uso da publicidade, através de 

campanhas publicitárias polêmicas e de impacto visual. A referida ONG ganhou destaque na 

mídia pelas campanhas que produzem efeitos de sentido no observador, fazendo o mesmo a 

                                                 
1
 Disponível em <http://www.wwf.org.br/>. Acesso em 08 de set. 2011. 

http://www.wwf.org.br/


9 

 

pensar sobre a temática ambiental. Nesse ínterim, surgiu o questionamento: como se 

constroem os sentidos de conscientização ambiental na composição visual dos anúncios da 

WWF? 

Analisando a construção da composição da linguagem visual (texto e imagem), 

será possível fazer uma leitura dos anúncios gráficos da WWF, identificando além dos 

aspectos visuais e textuais, os aspectos intencionais, ou seja, aqueles capazes de persuadir o 

público, de modo a provocar reações ou atitudes a partir de representações simbólicas do 

discurso publicitário. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar os sentidos dos 

anúncios gráficos da WWF através da análise da linguagem verbal e não-verbal e dos 

elementos que a compõem.  

Para que esse objetivo seja atingido, primeiramente foi desenvolvido o referencial 

teórico em relação ao processo de persuasão da linguagem publicitária, à construção da 

linguagem visual, levando em consideração a mensagem denotada, a mensagem conotada e a 

mensagem linguística. Além disso, foi apresentada a relação entre a linguagem visual e a 

linguagem verbal na publicidade, visando compreender o processo de significação da imagem 

no discurso publicitário e verificar como o discurso ambiental da WWF se insere na 

mensagem persuasiva, assim como o surgimento da temática ambiental e a comunicação 

institucional. 

Após, trabalha-se com a metodologia usada no trabalho, apresentando os conceitos 

de análise da imagem, pesquisa qualitativa e de natureza exploratória, mensagem denotada, 

mensagem conotada e mensagem linguística. Posteriormente, passa-se para a análise das três 

peças publicitárias da ONG WWF. 

A escolha do corpus foi determinada a partir de três anúncios gráficos 

selecionados por conveniência, levando em consideração que esses anúncios se inserem no 

contexto global de conscientização ambiental, trazendo em suas peças a genialidade de usar 

imagem e texto de maneira a produzir sentidos no público. 
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2. LINGUAGEM PUBLICITÁRIA  

 

Carvalho (2000) menciona que a mensagem publicitária é aquela que informa o 

consumidor dos produtos e serviços disponíveis e ainda contribui para a adesão de ideias e 

comportamentos. Embora nem todas as mensagens publicitárias surtam o efeito desejado, a 

intenção das mesmas é informar levando ao consumo. Contudo, a publicidade não usa apenas 

da informação para atingir seus objetivos: “A linguagem publicitária usa recursos estilísticos e 

argumentativos da linguagem cotidiana, ela própria voltada para informar e manipular” 

(CARVALHO, 2000, p.9). 

A partir disso, a base informativa, “manipulada”, serve para atrair o consumidor, ou 

seja, o emissor utiliza da manipulação disfarçada para convencer e seduzir o receptor de 

maneira que não deixa transparecer suas verdadeiras intenções, sentimentos ou ideias, 

podendo usar de vários recursos, entre eles a persuasão. “A mensagem quer persuadir o 

receptor a realizar uma ação predeterminada” (CARVALHO, 2000, p. 13).  

Ainda segundo Carvalho (2000), toda a mensagem sustenta uma argumentação que 

leva o consumidor a convencer-se consciente ou inconscientemente, diante disso, a persuasão 

pode ser considerada uma técnica que busca o convencimento, levando o consumidor a aderir 

a determinada ideia. A publicidade busca, através da persuasão, gerar a ilusão de que se dirige 

ao consumidor individualmente, tendo, portanto, mais facilidade para convencer. 

Carvalho (2000, p. 19) menciona que “a função persuasiva na linguagem publicitária 

consiste em tentar mudar a atividade do receptor”. Afirma ainda que, tanto imagem quanto 

palavra, são levadas em consideração para a formulação da persuasão, porém, a mensagem 

lingüística é a mais importante neste processo, citando ainda que “a palavra deixa de ser 

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

dissimulada” (CARVALHO, 2000, p.18). Deste modo, o poder da palavra não se restringe 

simplesmente a vender uma marca, serviço ou produto, mas envolve também a integração do 

receptor à sociedade de consumo, seja este de compra ou adesão de comportamentos. 

Figueiredo (2005) complementa a afirmação de Carvalho (2000) mencionando que a 

mensagem lingüística é a responsável, na maioria das vezes, pela persuasão, “o texto é a 

grande ferramenta de sedução, de convencimento e de transmissão de uma linha de 

raciocínio” (FIGUEIREDO, 2005, p.31). O autor comenta que, por mais que as imagens 

provoquem impacto, é a palavra que persuade o receptor, seja pela razão ou pela emoção. 

Neste sentido, o texto é mais importante que a imagem. 
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Na maioria das vezes, afirma Figueiredo (2005), a publicidade busca persuadir 

alguém de algo e não só convence. Neste sentido, o autor afirma que existe diferença entre 

convencer e persuadir. Para convencer é preciso fazer o receptor mudar sua opinião, a qual já 

está formada, vencer os conceitos já existentes na mente do consumidor, o que em geral é 

difícil, mas não raro. Já a persuasão tem a ver com concordar com algo que o consumidor já 

pensa e, por meio desta concordância, fazê-lo comprar o produto ou serviço ou aderir à 

determinada ideia. 

“A persuasão se dá quando localizamos primeiramente os valores do consumidor e 

depois os associamos às características do produto que estamos anunciando” (FIGUEIREDO, 

2005, p.54). Segundo o autor, o importante é criar um elo entre os valores do consumidor e as 

características expressadas pela mensagem publicitária. Deve-se destacar, porém, que não é 

somente a marca, o produto ou o serviço que fazem parte deste processo, a adesão a ideias e 

comportamentos também estão intrínsecos neste. 

Deste modo, conforme a relação entre o consumidor e a marca fica mais forte através 

da mensagem publicitária, esta, busca levar o consumidor ao convencimento e à compra do 

produto ou adesão à ideia ou comportamento. O consumidor pode ficar mais ou menos tempo 

em contato com a mensagem publicitária, dependendo da situação em que ele se encontra, no 

carro apressadamente, no conforto de sua casa, com calma, do nível de interesse que já possui 

em relação ao que está sendo anunciado, ou da capacidade que o anúncio tem de captar a 

atenção. Considerando este último, é preciso capturar a atenção do receptor usando um texto 

poderoso e uma imagem interessante, sendo capaz de gerar uma primeira impressão positiva 

(FIGUEIREDO, 2005). 

Em outras situações, afirma Figueiredo (2005), a peça publicitária não apresenta 

nenhuma informação objetiva sobre o que está sendo anunciado, o que se procura é envolver o 

consumidor através de imagens que sejam impactantes. Logo, percebe-se que para alguns 

autores é a palavra a principal responsável pela persuasão, como mencionado anteriormente 

por Carvalho (2000) e para outros é a imagem a responsável pelo convencimento, temas que 

serão abordados a seguir. 

 

 

2.1. CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM VISUAL  

 

O termo imagem pode designar vários sentidos, podendo significar representações 

visuais ou mentais. Para Joly (1996), aparentemente é difícil dar uma definição simples para 
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esse termo, já que sua diversidade de significações é extensa. Porém, a autora ressalta que, 

mesmo com tantos significados, é possível entendê-la através da ideia de que a mesma “indica 

algo que, embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns traços emprestados do visual e, 

de qualquer modo, dependa da produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem 

passa por alguém que a produz ou reconhece” (JOLY, 1996, p. 13). 

A imagem visual da Coca-cola, por exemplo, pode ser dada a partir de uma fotografia 

ou de um vídeo. Porém a imagem da marca Coca-Cola é dada pela palavra em vermelho e 

branco, reconhecida mundialmente, bem como a lembrança do refrigerante. Deste modo, 

apesar de sua diferenciação visual e mental, as imagens carregam significações, produzindo 

sentidos. “Abordar ou estudar certos fenômenos em seu aspecto semiótico é considerar seu 

modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como provocam significações, isto é, 

interpretações“ (JOLY, 1996, p.29). Deve-se levar em consideração que, este tipo de análise 

faz parte dos efeitos de sentidos provocados pelas mensagens publicitárias. 

Deste ponto de vista, é possível dizer que as imagens carregam sentidos, estes, porém, 

dependem da interpretação do receptor, do processo perceptivo da leitura da imagem, além 

dos termos de composição (cores, fotografia, formas...). Além disso, deve-se considerar 

aspectos relacionados à cultura do observador, o que implica em suas experiências de vida. 

Deste modo, a interpretação de uma mesma imagem pode divergir entre espectadores, os quais 

não possuem as mesmas experiências e repertórios de vida. 

 A partir deste ponto, Joly afirma que a leitura da imagem não é universal, contexto que 

revela muita confusão e desconhecimento. Para a referida autora, a confusão é feita entre os 

conceitos de percepção e de interpretação. Perceber distingue-se de interpretar.  

 

De fato, reconhecer este ou aquele motivo nem por isso significa que se esteja 

compreendendo a mensagem da imagem na qual o motivo pode ter uma significação 

bem particular, vinculada tanto a seu contexto interno quanto ao de seu surgimento, 

às expectativas e conhecimento do receptor (JOLY, 1996, p.42). 

 

Pode-se perceber então que, o reconhecimento das imagens e de suas interpretações 

exige estudo e dedicação, afinal não são raras as vezes que nem o próprio autor domina toda a 

significação que a imagem produz. O desenho de um coração, por exemplo, pode sugerir 

diferentes interpretações: carinho, paixão, união e amor. Tudo irá depender do contexto em 

que a imagem se insere bem como do repertório cultural e experiência do observador. 

Joly (1996) menciona ainda que, nas mensagens publicitárias, os conceitos e 

significações são transmitidos em grande escala por imagens. Trata-se, portanto, de uma 

construção que demanda conhecimento das intencionalidades e objetivos de um anúncio, por 
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exemplo, a fim de saber escolher os elementos constituintes da mensagem. Logo, há que se ter 

um domínio e estudo tanto da produção dos sentidos das mensagens quanto do público-alvo e 

suas características. 

Analisando a imagem como mensagem visual, deve-se levar em conta diversos signos 

os quais equivalem a considerar a imagem como uma linguagem, “portanto, como uma 

ferramenta de expressão e de comunicação” (JOLY, 1996, p.55). A autora aborda ainda que, o 

objetivo da imagem é transmitir uma mensagem para outra pessoa, ou seja, comunicar algo a 

alguém. Além de instrumento de comunicação, a imagem pode servir como um instrumento 

de conhecimento, afinal serve para ver o próprio mundo e interpretá-lo. Pode-se dizer então 

que, a imagem não é só considerada em seu aspecto de comunicação, mas como um modo de 

estabelecer uma relação com o mundo.  

“Fazer uma imagem é primeiro olhar, escolher e aprender” (JOLY, 1996, p.60). 

Vemos, portanto, que a função de conhecimento está diretamente associada à função estética 

do espectador, proporcionando sensações específicas no mesmo, “o que significa que se 

comunicar pela imagem (mais do que pela linguagem) vai estimular necessariamente, por 

parte do espectador, um tipo de expectativa específica e diferente da que a mensagem verbal 

estimula” (JOLY, 1996, p.61). 

Na publicidade, as imagens possuem intenção, portanto, é destinada à leitura pública, 

assim devem ser claras em seus componentes e em seu modo de funcionamento para ser 

compreendida rapidamente por um número maior de pessoas, buscando uma interpretação 

eficaz. 

Segundo Joly (1996), dentro da mensagem visual há dois tipos de signos. Os signos 

plásticos ou mensagem denotada, que são os componentes propriamente plásticos da imagem, 

como a cor, as formas, a composição, a fotografia e a textura. E os signos figurativos ou 

icônicos, também denominado de mensagem conotada, os quais dão uma impressão de 

semelhança com a realidade.  

 

2.1.1. Signos plásticos - mensagem denotada 

 

Os signos plásticos e os signos icônicos são considerados por Joly (1996) como signos 

visuais, ao mesmo tempo distintos e complementares. Também considerados de mensagem 

denotada destacam-se as cores, a composição, as formas, a textura e a fotografia. Na análise 

de um anúncio publicitário percebe-se ainda as dimensões do mesmo no que diz respeito a sua 

diagramação e o tipo de caracteres empregados na mensagem. 
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Com relação ao estudo da cor, tem-se que o mesmo se deu a partir de 1667 com Isaac 

Newton, e “mais tarde pintores como Georges Seurat, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Piet 

Mondrian, Van Gogh, Josef Albers, Johannes Itten e outros fizeram importantes relatos e 

propostas para o uso da cor” (FERNANDES, 2008, p. 25). 

Com o passar dos anos, estudiosos foram aprimorando seus conhecimentos sobre as 

cores, e assim, de acordo com Farina (1992), passam a categorizar as cores em primárias 

(vermelho-magenta, azul-violeta e amarelo), secundárias (resultantes da combinação de cores 

primárias) e terciárias. Segundo as concepções deste autor, o uso da cor é valor decisivo em 

uma mensagem, pois a cor carrega o potencial de expressividade. Deste modo, o que é 

anunciado, seja um produto, marca ou serviço, tem íntima conexão com a cor empregada no 

anúncio, quer para transmitir a sensação de realidade, por exemplo, quer para causar impacto. 

“A inserção da cor em impressos, fotografia, cinema, vídeo e computação deu uma nova 

dimensão à informação feita antes em preto e branco” (FERNANDES, 2008, p.85). 

Fernandes (2008) explica que para a leitura dos meios, é preciso a necessidade de 

aprendizado, percepção, codificação e decodificação da linguagem da cor. Assim, dominando 

a linguagem da cor na publicidade, na comunicação, na moda, é possível atribuir significados. 

Além disso, a cor ajuda a criar imagem e colocar uma marca no mercado de consumo. Para 

Fernandes (2008, p.85), na análise das cores em uma peça publicitária,  

 

em primeiro lugar, temos que verificar se as cores tem algum destaque, agradam ou 

chamam a atenção e depois investigar os motivos. Depois vamos analisar quais são 

essas cores, como elas se organizam e se harmonizam (ou não). Vamos identificar 

seu impacto e sua função nessa peça. Por fim podemos analisar o resultado e 

questionar se houve intencionalidade e acerto no uso das cores, se houve, de fato, 

comunicação através das cores.  

 

Para o referido autor, assim como para Farina (1992), é possível expressar sentimentos, 

emitir mensagens, atribuir significados e estimular a leitura, usando as cores. Farina (1992) 

ainda ressalta que as qualidades básicas que as cores oferecem as embalagens ou peças 

publicitárias são visibilidade, impacto e atenção. No que diz respeito às revistas, Farina (1992) 

menciona que pela sua alta qualidade gráfica, as cores possuem importante função. 

Segundo Farina (1992), o vermelho, por exemplo, aumenta a atenção, é estimulante e 

motivador. Já o amarelo não é considerado uma cor motivadora, porém se combinado com o 

preto, pode reproduzir um resultado eficaz e interessante. O verde é estimulante, oferece uma 

sensação de repouso, enquanto o azul tem grande poder de atração, é neutralizante e acalma. 

A cor roxa provoca sensação de calor se trabalhada com o vermelho. A púrpura e ouro 

representam valor e dignidade, o luxo. Por outro lado, a cor cinza evoca discrição, oferece 
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atitudes neutras. Preto e branco são consideradas cores fracas para chamar a atenção, se 

usadas sozinhas. O marron passa a sensação de vigor, resistência, melancolia e pesar. Muitas 

vezes pode causar desconforto e mal-estar no indivíduo (FARINA, 1992). 

Percebe-se que as cores funcionam em uma mensagem diante de um conjunto de 

elementos, portanto, a composição também é considerada um elemento morfológico essencial 

na análise da imagem. “A composição, ou geografia interior da mensagem visual, é uma das 

ferramentas fundamentais. De fato, ela tem um papel essencial na hierarquização da visão e, 

portanto na orientação da leitura da imagem” (JOLY, 1996, p.97). Deste modo, qualquer 

imagem, seja uma pintura, desenho, anúncio publicitário, a construção é capital, respeita ou 

rejeita certo número de convenções elaboradas ao longo das épocas, varia de acordo com os 

períodos e os estilos. 

Para a autora, na imagem publicitária “a composição é estudada de maneira que o olhar 

selecione no anúncio as superfícies portadoras das informações-chave” (JOLY, 1996, p.97). A 

mesma ressalta ainda que existem muitos modelos e padrões de leitura que não atribuem com 

o mesmo valor às diferentes localizações na página. 

Neste sentido, Joly (1996) menciona que o percurso da leitura é determinante, ou seja, 

a leitura da esquerda para a direita implica em uma composição específica, do mesmo modo 

como a leitura vertical (chinês, japonês), ou da direita para a esquerda (árabe). Há ainda, as 

chamadas configurações privilegiadas que se encontram na imagem publicitária. Joly (1996) 

cita quatro: construção focalizada, construção axial, construção em profundidade e construção 

seqüencial. 

Na construção focalizada, Joly (1996) menciona que as linhas de força como o traço, 

as cores, a iluminação convergem para um ponto de anúncio que representa o núcleo e que 

torna o local do produto a ser promovido, é como se o olhar fosse “puxado” para um ponto 

estratégico no anúncio, ponto este em que o produto se encontra. Na construção axial, o 

produto é colocado no eixo do olhar do espectador, que fica, em geral, no centro preciso do 

anúncio. Já a construção em profundidade, o produto “é integrado a uma cena dentro de um 

cenário em perspectiva e está a frente dela, em primeiro plano” (JOLY, 1996, p.98). E, por 

último tem-se a construção seqüencial, que consiste em fazer com que o observador percorra 

todo o anúncio, de modo que o olhar recaia sobre o produto, o qual, segundo a autora, é 

construído, na maioria das vezes, para a leitura da esquerda para a direita, embaixo à direita do 

anúncio. 

De acordo com a autora, essas evocações de configurações principais da imagem 

publicitária só apresentam interesse se estiverem ligadas a projetos particulares, como, por 
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exemplo, o lançamento de um produto, em que a construção axial, a qual detém o monopólio 

da cor e da iluminação, é projetado na direção do observador. Contudo, se o objetivo for 

mostrar a existência do produto já conhecido, será empregado a construção focalizada ou em 

profundidade. A construção seqüencial que destaca as qualidades do anúncio sobre o produto 

deve ser usada se o objetivo for atribuir ao produto qualidades que lhe são exteriores. 

No que diz respeito às formas, as mesmas são consideradas elementos plásticos da 

mensagem visual. “Para ver as formas organizadas em uma mensagem visual e compreender a 

interpretação a que induzem, é preciso esforçar-se para esquecer o que representam e 

contemplá-las por si mesmas, com atenção” (JOLY, 1996, p. 99). Considerando que a 

interpretação das formas é essencialmente antropológica e cultural, um dos obstáculos 

encontrados é a figuratividade das imagens, principalmente fotográficas, em que as formas 

podem aparecer como dados da natureza, uma silhueta de uma árvore, por exemplo, daí a 

importância de esquecer o que representam e contemplá-las, para que assim se chegue a um 

significado real. 

Segundo Joly (1996) na publicidade, muitas vezes, as associações mais banais e 

estereotipadas são provocadas na busca de uma compreensão clara e rápida, como linhas 

curvas e formas redondas que representam feminilidade, ou ainda, formas agudas, e linhas 

retas que representam virilidade, masculinidade. Logo, segundo as concepções da autora, na 

interpretação das formas é preciso “esquecer-se” de ler e reconhecer e, observar mais. 

A textura, que é considerada um signo plástico relativamente novo, esteve ausente por 

algum tempo na teoria e na história da arte, assim como na semiótica. “No entanto, sempre foi 

uma das preocupações dos pintores, dos fotógrafos, dos operadores de cinema, em suma, de 

artistas plásticos de todos os tipos” (JOLY, 1996, p.102). A autora define a textura como uma 

qualidade de superfície e pela propriedade de sua repetição.  

Na imagem de duas dimensões, a textura está ligada direta ou indiretamente à terceira 

dimensão. “Foi então possível dizer que a pintura – essa qualidade de espessura -, que confere 

ao quadro um caráter tátil, era a terceira dimensão do quadro” (JOLY, 1996, p. 102). Na 

imagem, a percepção visual pode ser considerada fria, porque supõe distanciamento do 

espectador, e é aquecida, torna-se sensual por assim dizer, pela textura da representação que já 

solicita uma percepção tátil. 

A fotografia é um aspecto que, segundo Joly (1996, p.93) “naturaliza a representação, 

uma vez que se apresentam como imagens figurativas, traços registrados da própria 

realidade”. Assim como Joly, Dondis (1997) também menciona que fotografar implica na 

capacidade de desenhar e reproduzir o ambiente tal como este lhe aparece, através de uma 
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câmera. Depois de desenvolvidas as questões referentes às significações plásticas, parte-se 

para a reflexão acerca da significação icônica. 

 

2.1.2. Signos icônicos – mensagem conotada 

  

Os signos icônicos, também chamados de figurativos ou mensagem conotada, 

encontram-se nos anúncios por algo mais do que eles próprios, estão ali pelas conotações que 

evocam. Para melhor explicar a mensagem icônica, Joly (1996) traz como exemplo a luva de 

couro: entre os significados de primeiro nível deste significante icônico, pode-se ressaltar a 

mão de um homem, já as conotações de segundo nível podem representar frio, conforto, força, 

firmeza e maciez. “As representações figurativas muitas vezes colocam em cena personagens, 

e parte da interpretação da mensagem é, então, determinada pela cenografia que retoma 

posturas também culturalmente codificadas” (JOLY, 1996, p.106). Aqui a autora tenta 

explicar que a disposição dos personagens uns com os outros pode ser interpretada com 

referência aos usos sociais, como relações íntimas, culturais. Também pode ser interpretada 

com relação ao espectador. 

Na publicidade, Joly (1996) afirma que a relação do espectador com o personagem é 

interpessoal, o que provocará o desejo de diálogo e de resposta. Muitas vezes o próprio 

espectador tem vontade de se apropriar das qualidades do modelo, personagem da peça 

publicitária. A autora menciona ainda que, na mensagem plástica, a mesma está escorada por 

um sistema de oposições que, quando reunidos pela leitura do conjunto da imagem, lhe 

proporciona um caráter de generalização e de globalidade. “A análise da mensagem icônica 

sublinha que a interpretação dos motivos ocorre por meio do processo da conotação, ele 

próprio carregado por conotadores de diversas ordens: usos socioculturais dos objetos, dos 

lugares ou das posturas” (JOLY, 1996, p.108). A interpretação, segundo a autora depende do 

saber do espectador, logo pode variar e orientar-se para significações mais ou menos 

diferentes, distinguindo-se do reconhecimento simples e puro dos motivos que correspondem 

à descrição verbal da imagem. 

Porém, na análise da imagem deve-se levar em consideração além dos signos plásticos 

e icônicos, a mensagem linguística, ou seja, o verbal. Neste trabalho o mesmo é comentado 

por Barthes (1990), que menciona que a mensagem linguística tem por objetivo ajudar na 

compreensão das imagens. 
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2.1.3. Signos verbais - mensagem linguística 

 

Barthes (1990) também relata sobre as duas mensagens anteriores, ou seja, a denotada 

e a conotada. A mensagem denotada é formada pelos objetos reais da cena, ou seja, tudo o que 

há na cena. Já na mensagem conotada é preciso levar em conta o saber do leitor, afinal a 

imagem representa mais do que os simples objetos que estão sendo representados na cena.  

Levando em consideração as comunicações de massa, hoje, pode-se perceber que a 

mensagem linguística está presente em todas as imagens, seja como legenda, título, matéria 

jornalística, legendas de filme, além disso, nossa sociedade é uma civilização da escrita, 

porque a escrita e a palavra são termos carregados de estrutura informacional (BARTHES, 

1990). Por outro lado, o autor aborda que toda a imagem é polissêmica, logo, possui uma 

cadeia flutuante de significados, em que o leitor poderá escolher alguns e ignorar outros, ou 

seja, o texto é uma estrutura com sentidos possíveis, no qual permite o leitor uma interação 

direcionada. Neste sentido, ele irá reconhece os significados que lhe são familiares e enfrentar 

os desconhecidos.  Deste modo, a mensagem linguística é usada como uma das técnicas para 

eliminar possíveis significações indesejadas de significados numa imagem pelo emissor. 

 

Ao nível da mensagem literal, a palavra responde, de maneira mais ou 

menos direta, mais ou menos parcial, à pergunta: o que é? Ajuda a 

identificar pura e simplesmente os elementos da cena e a própria cena: 

trata-se de uma descrição denotada da imagem. (BARTHES, 1990, 

p.32).  

 

 

A propósito, os signos verbais apresentam informações importantes para a estrutura da 

mensagem, pois torna uma cadeia flutuante de significados da imagem que está sendo 

representada. O autor menciona, ainda, que a função denominativa dos signos verbais 

corresponde à fixação dos sentidos denotados do objeto e tem a função de nomenclatura, ou 

seja, a legenda e o título permitem ao leitor adaptar o seu olhar ao sentido que se quer passar, 

identificando os sentidos denotativos da imagem. Já na mensagem simbólica, os signos 

verbais orientam não mais a identificação, mas a interpretação, ou seja, “constitui uma espécie 

de barreira que impede a proliferação dos sentidos conotados” (BARTHES, 1990, p.33). 

Logo, o verbal tem a função de conduzir o leitor por entre os significados da imagem, 

fazendo com que este desvie de alguns e assimile outros, levando em consideração que a 

imagem irá complementar a mensagem linguística, afinal, como aborda Barthes (1990) a 

palavra tem relação de complementaridade com a imagem. “As palavras são, então, 



19 

 

fragmentos de um sintagma
2
 mais geral, assim como as imagens, e a unidade da mensagem é 

feita em um nível superior: o da história” (BARTHES, 1990, p. 34). 

 

2.2. RELAÇÃO DA LINGUAGEM VISUAL COM A LINGUAGEM VERBAL NA 

PUBLICIDADE 

 

Santaella e Noth (2005, p. 53) afirmam que “a relação entre imagem e seu contexto 

verbal é íntima e variada. A imagem pode ilustrar um texto verbal ou o texto pode esclarecer a 

imagem na forma de um comentário”. Em ambos os casos, a imagem parece não ser suficiente 

sem o verbal. Para interpretar a imagem é preciso da palavra, pois ela é polissêmica. 

Os autores mencionam três maneiras de abordar a relação entre linguagem visual e 

linguagem verbal. A primeira relaciona-se à inferioridade da imagem perante o verbal, ou 

seja, o verbal complementa a imagem, como as ilustrações em livros quando existe o mesmo 

livro em outra edição sem ilustração. Logo, o verbal tem a função de dirigir o leitor através do 

significado da imagem, levando a considerar uns e deixar de lado outros. Neste caso, sem o 

verbal não é possível interpretar a imagem na maneira certa. 

No segundo caso, a imagem é superior ao verbal e, portanto, o domina, como por 

exemplo, exemplificações enciclopédicas, em que sem a imagem, a concepção do objeto é 

muito difícil de ser obtida, logo “a imagem dirige o leitor a um significado escolhido 

antecipadamente” (SANTAELLA; NOTH, 2005, p.55).  

Em terceira instância, a imagem e o verbal têm a mesma importância, em que a 

imagem é integrada ao verbal. A relação entre linguagem visual e linguagem verbal é de 

complementaridade, encontrada, por exemplo, em anúncios publicitários. Nessa relação à 

atenção do observador é dirigida, evidentemente na mesma medida, da imagem ao verbal e do 

verbal à imagem. Se por um lado o objeto é mostrado como imagem, por outro, é citado como 

palavra. Logo, a imagem e palavra são interpretadas de acordo com o objetivo da mensagem 

publicitária, o qual foi escolhido ainda na produção da peça. 

Joly (1996) menciona que a imagem pode ser considerada uma mensagem visual, 

composta por diversos tipos de signos, o que equivale a considerá-la como uma linguagem, ou 

seja, uma forma de expressão e comunicação. “Seja ela expressiva ou comunicativa, é 

                                                 
2
 Sintagma, segundo Barthes (1990) é a combinação de sinais que tem o espaço como suporte, são os elementos 

usados numa composição, explícitos e reais. Entende-se que seriam um conjunto de vários signos que se 

combinam para construir um sentido denotativo, como numa narrativa, por exemplo. 
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possível admitir que uma imagem sempre constitui uma mensagem para o outro, mesmo 

quando esse outro somos nós mesmos” (JOLY, 1996, p.55). 

Em relação à imagem publicitária, esta é considerada intencional, portanto 

comunicativa e destinada à leitura pública, em que a mensagem deve ser compreendida 

rapidamente pelo maior número de pessoas. Para Joly (1996), dentro da mensagem visual 

existem dois tipos de signos: os figurativos (ou icônicos), que de modo codificado, dão uma 

impressão de semelhança com a realidade, e os signos plásticos, os componentes propriamente 

plásticos da imagem, como a cor, as formas, a textura, a fotografia, a composição. Contudo, a 

mensagem lingüística é determinante na interpretação de uma imagem em seu conjunto, 

afinal, imagens são polissêmicas, isto é, podem produzir muitas significações diferentes que a 

mensagem lingüística deve canalizar. 

Barthes (1990) apud Joly (1996) menciona que, com relação à imagem, o verbal tem 

duas funções: ancoragem e revezamento. “A função de ancoragem consiste em deter essa 

‘cadeia flutuante do sentido’ que a polissemia necessária da imagem geraria, designando ‘o 

nível correto de leitura’, qual dentre as diferentes interpretações solicitada por uma única 

imagem privilegiar” (BARTHES apud JOLY, 1996, p.109). Já a função de revezamento se 

manifesta quando a mensagem linguística chega para suprir carências expressivas da imagem, 

substituindo-a, ou seja, apesar da riqueza expressiva e comunicativa da imagem, há coisas 

impossíveis de dizer sem recorrer ao verbal. 

De fato, tanto a imagem não pode excluir a linguagem verbal, quanto à linguagem 

verbal não pode excluir a imagem. Joly (1996) ainda afirma que a complementaridade das 

imagens e das palavras também reside no fato de que se alimentam umas das outras. Logo, 

imagens precisam das palavras e vice-versa em um contexto onde as imagens podem mudar o 

verbal, e o verbal, por sua vez, muda as imagens. 

Deste modo, verbal e imagem, ou verbal e não-verbal, revezam-se, interagem, 

completam-se e esclarecem-se. Longe de excluir, palavras e imagens nutrem-se e exaltam 

umas as outras, dependendo do contexto em que se encontram. No trabalho será feita uma 

abordagem mais complexa da imagem, afinal este é o foco da pesquisa, porém não subtraindo 

a mensagem linguística, por entender que esta é importante para a análise da imagem (verbal e 

não verbal). 
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2.3. O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO DA IMAGEM NA PUBLICIDADE 

 

Observa-se, que a relação entre o homem e a construção de sua realidade social se dá 

pela linguagem, através das construções discursivas, as quais estabelecem uma relação de 

interação e um modo de produção social. Assim, o “discurso é simultaneamente interação e 

modo de produção social. Neste sentido, a análise do discurso vai buscar justamente 

reconhecer os processos de constituição do fenômeno lingüístico, dentro da dimensão 

histórico-social” (TESCHE; SILVA; DUARTE, 2000, p. 08). 

Assim como os autores mencionados anteriormente, Verón (2006) discorre sobre o 

fato de que “uma mensagem nunca produz automaticamente um sentido. Todo discurso 

desenha, ao contrário, um campo de efeitos de sentido e não um e único efeito” (VERÓN, 

2006, p. 216). Deste modo, a relação entre produção e recepção é complexa, uma vez que a 

causa de efeito não pode ser considerada uma causalidade. 

Neste aspecto, Verón (2006) e Tesche, Silva e Duarte (2000) ressaltam a importância 

de levar em conta os sujeitos envolvidos no processo, ou seja, o emissor deve assegurar algum 

tipo de elo associativo com o imaginário do receptor. Para isso é importante conhecer o 

público para quem se está produzindo a mensagem. Diante disso, o emissor pode fazer uso de 

estratégias que consistem na interpretação e convocação do parceiro, este, por sua vez, se 

reconhecerá naquilo que lhe é enviado. O enunciador e o destinatário reconhecem posições 

claramente definidas na instância discursiva, logo o primeiro assume a iniciativa, a tomada da 

palavra e o segundo recebe e interpreta (VERÓN, 2006). 

 Para o autor, os significados encontram uma grande contribuição no funcionamento da 

enunciação, ou seja, nos modos de dizer. Esses modos de dizer constroem o que o autor chama 

de dispositivo de enunciação. Neste dispositivo pode-se encontrar o enunciador e a imagem 

daquele a quem o discurso é endereçado, ou seja, o destinatário da mensagem. Essa estreita 

relação entre emissor e receptor é essencial para a construção de sentido. Deste modo, o 

emissor precisa conhecer o seu destinatário, seus gostos, comportamentos, relacionamentos 

com a sociedade para que a mensagem produza os efeitos já esperados desde a produção do 

anúncio publicitário.  

Na análise da peça publicitária, é preciso levar em conta, além da relação do emissor e 

do destinatário, a relação entre o produto e o público consumidor. A agência de publicidade, 

responsável pela elaboração do anúncio, deve buscar vínculos com o consumidor a quem a 

mensagem é destinada. Deste modo, o enunciador e o destinatário podem ser considerados 
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entidades discursivas, contudo distintas, ou seja, “um mesmo emissor poderá, em discursos 

diferentes, construir enunciados diferentes” (VERÓN, 2006, p. 218). 

Para que haja este vínculo entre emissor e receptor, de forma que este último interprete 

o que o primeiro emitiu, Tesche, Silva e Duarte, (2000) mencionam que é preciso ter uma 

definição clara do público a que a mensagem será destinada, estudando aspectos como sexo, 

classe social, idade, etnias, gostos, comportamentos, entre outros. “Todo esse perfil, de 

natureza psicológica, econômica, cultural e social interfere na conquista de possíveis 

consumidores” (ibidem, 2000, p. 13). Deste modo, as peças podem construir a partir de um 

jogo de duplo sentido, o qual será interpretado pelo observador, levando em consideração seu 

repertório cultural e experiência de vida. 

Do ponto de vista de Verón (2006), os efeitos de sentido são produzidos a partir da 

peça em si e da percepção que o leitor terá, levando em consideração que estes podem ser 

variáveis pelo fato de que as experiências de vida diferem em cada indivíduo. Além disso, 

“uma mensagem nunca produz só um efeito” (VERÓN, 2006, p.338).  Logo, “as peças se 

constroem a partir de um jogo de duplos sentidos: há sempre, no mínimo, uma mensagem 

primeira sobre outra, de fundo” (TESCHE; SILVA; DUARTE, 2000, p. 19). 

Parte-se aqui do pressuposto que a mensagem não produz um significado qualquer, 

mas algo que é planejado desde o início de sua estruturação, de modo que, mesmo que a 

intenção de uma mensagem publicitária seja de vender um produto, marca ou ideia, o segundo 

sentido pode ter um caráter sedutor, para aproximar o público daquilo que está sendo 

anunciado. 

Tesche, Silva e Duarte, (2000) ainda mencionam que a leitura de uma peça 

publicitária, por exemplo, é um processo bastante complexo, envolvendo um conjunto de 

variáveis que muitas vezes são externas ao verbal, ou seja, estão impregnadas na imagem e no 

modo como se dá a composição, tudo feito de forma para provocar efeitos de sentidos no 

receptor. 

Nessa direção, a leitura é, em primeiro lugar, processo interativo: a relação entre os 

sujeitos, produtor e receptor, tem contribuição efetiva no processo de construção de 

sentido. O sujeito que lê executa, a partir da sua posição de receptor, o processo de 

apreensão de sentido, selando o percurso de compreensão textual (TESCHE; SILVA; 
DUARTE, 2000, p. 9).  

  

Em relação à leitura, esta é uma atividade complexa e construtiva, afinal quando o 

sujeito lê, faz surgir da memória conhecimentos anteriores, de seu repertório. É com esse 

saber anterior, aliado ao atual que a análise será decifrada.  
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 Já em relação à imagem, Verón (2006, p. 169) menciona que “em análise do discurso, 

quando se trata de composição texto\imagem, a imagem nunca pode ser analisada em si 

mesma; ela não é separável dos elementos lingüísticos que a acompanham, que a comentam”. 

Pensando nisto, é possível afirmar que muitas vezes a imagem que está sendo veiculada, está 

estreitamente ligada ao real, o qual é uma forma de produzir efeitos de sentido no receptor 

(VERÓN, 2006). 

 “Em síntese, ler é um trabalho de linguagem que consiste em encontrar sentidos, 

levando em conta o processo interativo dos sujeitos, a complexidade das relações sociais, 

associada a pluralidade de outros textos imbricados nesse espaço de discursividade” 

(TESCHE; SILVA; DUARTE, 2000, p. 10). Ainda segundo os autores, os conteúdos das 

peças publicitárias são constituídos da plástica da imagem, ou seja, composição, fotografia, 

cores, e sua parte icônica, elementos presentes no anúncio. Esses elementos se estruturam em 

função do modo de contar a narrativa, adequando-se às estratégias discursivas, as quais devem 

ser apropriadas à mídia em que é veiculada tal mensagem. 

 Pode-se dizer então, que na análise da imagem, sua construção de sentido é dada pela 

relação entre os elementos constituídos no anúncio e a relação com o público receptor, além 

do meio que é veiculado. Deve-se levar em conta que o público é heterogêneo, por isso a 

importância do estudo do público-alvo de forma que a mensagem atinja seu objetivo. 

 Levando em consideração que uma mensagem deve ser transmitida e “absorvida” por 

muitos receptores, pode-se imaginar o quanto ela deve ser elaborada para atender as 

necessidades e aspirações dos espectadores. “Há um trabalho criativo de estrategista em cada 

texto midiático” (TESCHE; SILVA; DUARTE, 2000, p.42). Trata-se de um processo 

complexo, que deve levar em conta critérios de seleção do público-alvo, estudo e escolha de 

mecanismos de expressão adequados aos conteúdos desejados. Só assim o observador 

conseguirá interpretar a mensagem da maneira correta. 

 Neste processo, o produtor da mensagem deve conhecer as regras para a elaboração da 

peça publicitária, permitindo e fazendo com que o receptor consiga agir e reagir diante do que 

está sendo anunciado. É fato, pois, que a construção de efeitos duplos não é um processo 

simples, mas um processo que envolve elementos de linguagem imagética, aspectos 

discursivos e ainda, questões relacionadas aos meios de comunicação. 

No que diz respeito às campanhas de conscientização, a publicidade faz uso da 

persuasão com o intuito de enfatizar um comportamento socialmente vantajoso, ou seja, 

convencer o receptor a aderir uma ideia que gere um comportamento favorável à causa. 

Figueiredo (2005) afirma que a competição pela atenção do consumidor é grande, daí a 
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necessidade de chamar a atenção, ainda que seja para a conscientização de uma causa, como a 

do discurso ambiental. A luta pela conquista do consumidor não é fácil, porém, é necessária 

para que a população tenha acesso as informações relacionadas à conscientização ambiental. É 

através dessas informações que o indivíduo poderá (ou não) aderir à causa. 
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3. O DISCURSO AMBIENTAL NA PUBLICIDADE 

 

Foi pela visibilidade e pelas repercussões de ações promovidas pelo movimento 

ecológico nos meios de comunicação, que têm papel extremamente relevante nesse processo, 

que a questão ambiental emergiu nos últimos tempos (TRISTÃO; JACOBI, 2010). Segundo 

os autores, as discussões ambientais e o aumento da pressão popular sobre a temática 

ambiental fizeram com que se começasse a pensar mais seriamente nos aspectos de 

preservação do planeta. Logo, torna-se necessário resgatar os motivos desta temática estar tão 

frequente no discurso publicitário contemporâneo.  

 

3.1. O SURGIMENTO DA TEMÁTICA AMBIENTAL 

 

A discussão ambiental é um tema que cresceu muito nas últimas décadas. 

Crescimento este que foi proporcionado em grande parte pela expansão do setor comunicativo 

no mundo. 

A segunda metade do século XX foi marcada pela emergência da discussão 

generalizada sobre a questão ambiental. Nesse período, a crescente 

degradação do ambiente e a escassez de certos recursos naturais colocaram a 

temática da conservação da natureza no centro do debate público (JÚNIOR; 

FONTES; ALARCOM, 2007, p.2). 

 

Deste modo, em meio a sérios problemas globais de desenvolvimento e meio 

ambiente, a temática ambiental teve considerável crescimento em diferentes segmentos da 

sociedade, trazendo a necessidade de mudança de comportamento. “Atualmente a percepção 

da importância do ambiente encontra-se disseminada em todas as esferas da sociedade” 

(JÚNIOR; FONTES; ALARCOM, 2007, p.3).  

Todos os dias, notícias relacionadas com a temática ambiental são veiculadas nos 

meios de comunicação e com mais rapidez na internet. O planeta chegou ao ponto em que as 

discussões sobre o tema afloraram, discussões geradas em grande parte pelas últimas 

ocorrências de desastres.  

A questão ambiental não é um modismo que passará com o tempo. Ao 

contrário, observa-se uma ocorrência crescente de problemas ambientais e, 

conseqüentemente, um incômodo também crescente por parte de indivíduos e 

de grupos em relação ao ambiente degradado (JÚNIOR, FONTES, 

ALARCOM, 2007, p.4). 

 

Logo, à medida que a crise ambiental torna-se global, esta passa a fazer parte dos 

principais debates, crescendo a necessidade de divulgação dessa temática. Por sua vez, a mídia 
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desenvolveu movimentos de conscientização ambiental, abrindo caminhos para mudanças nas 

atitudes sociais. Deste modo, a percepção dos problemas ambientais é cada vez mais aguçada, 

e a publicidade, em especial, tem papel importante neste contexto. É ela a responsável, em 

grande parte, pela disseminação de ideias sobre a temática ambiental. 

A mídia é considerada, segundo Júnior, Fontes e Alarcom (2007) hoje um dos meios 

de comunicação mais atuantes na formulação do senso comum e na mobilização social, local 

em que ocorrem debates e um grande difusor de informações, sendo papel da mídia fornecer 

informações para orientar nas decisões da população. A publicidade em especial é uma grande 

disseminadora de ideias e informações como o objetivo de mudar comportamentos. 

Muitas empresas, por exemplo, utilizam a temática ambiental, apropriando-se de 

imagens e símbolos da natureza para seduzir consumidores, formulando uma estética da 

natureza como forma de idealizar um mundo melhor. Promovendo através de ações 

ambientais responsáveis, essas empresas, utilizam a publicidade como forma de divulgação, o 

problema é que muitas delas não buscam a conscientização dos indivíduos ou a divulgação de 

informações precisas, mas visam apenas a criação da empatia nas pessoas. 

 

É importante ressaltar que existem diferenças entre a “comunicação 

ambiental”, feita por ONG´s e órgãos públicos que possuem a intenção de 

conscientizar e a ‘publicidade ambiental’, utilizada pelas empresas como 

parte de seu marketing. Esta publicidade sobre a temática ambiental 

apropria-se de imagens da natureza para atrair a atenção para as empresas, e 

não necessariamente tem a intenção de transmitir informações corretas sobre 

a questão ambiental (JÚNIOR; FONTES; ALARCOM, 2007, p.11).   

 

Os autores ainda mencionam que as empresas utilizam muitas vezes os recursos 

midiáticos e a crise ambiental como uma oportunidade, buscando maneiras de sobressair em 

um mercado competitivo global. Utilizam para isso, as mensagens ambientais ou produtos 

com apelo ambiental para se destacarem. Deste modo, buscando manipular a percepção 

pública a respeito das questões ambientais.  

Este tipo de propaganda, que só contribui para a promoção da empresa e não para as 

causas ambientais, não colabora para a sensibilização em prol da causa ambiental. Deste 

modo, o mundo idealizado projetado pela publicidade das empresas que não se preocupam 

com o meio ambiente, acaba por substituir a realidade, apresentando uma visão maquiada e 

distorcida dos eventos, e levando a população a ver de modo insatisfatório do tema (JÚNIOR; 

FONTES; ALARCOM, 2007).  



27 

 

Contudo, o número de empresas que tem aderido à responsabilidade ambiental 

também é considerável. “Os problemas ambientais adquiriram novos significados e relevância 

para as empresas, passando a ser considerados em relação aos diferentes elementos da cadeia 

produtiva” (JÚNIOR; FONTES; ALARCOM, 2007, p.8). Neste sentido, a publicidade é a 

base para a disseminação de ideias e informações sobre o tema. 

Os autores ainda mencionam que o papel da propaganda, além de sensibilizar e levar 

a mudança de comportamento nos indivíduos, incentivando a população a aderir a ideia de 

defesa do ambiente, deve contribuir para modificar certos hábitos, como diminuir o 

desperdício, substituir matérias primas que possam prejudicar o meio ambiente, enfim 

modificar hábitos não somente nas pessoas, mas nas empresas também. 

As ONGs, neste contexto, possuem grande importância, pois são responsáveis por 

divulgar, juntamente com o apoio da publicidade, a real importância das políticas ambientais, 

funcionando como um canal de troca de informações. Desponta aqui a importância da 

publicidade enquanto instância articuladora de tais ideias e pensamentos, caraterizada como 

comunicação institucional. 

 

3.2. COMUNICAÇÃO INSITUCIONAL E A DIVULGAÇÃO DA TEMÁTICA 

AMBIENTAL 

 

A comunicação institucional pode ser definida como aquela voltada para a instituição 

em si, ou seja, pretende estabelecer uma compreensão clara do significado da instituição, seu 

papel, sua razão de ser, divulgando todas essas informações para o público-alvo. “É natural, 

portanto, que seja exigido muito mais esforço, hoje, para disseminar e ver assimilada a 

informação institucional: ela tem que disputar espaço com um sem-número de bobagens, 

dados importantes, mentiras deslavadas e denúncias” (PEREZ, 2008, p.199). 

Perez (2008) menciona ainda que, para estabelecer uma comunicação institucional 

eficaz, tudo deve começar com a correta compreensão da importância do tema por todos, ou 

seja, aquilo que a instituição pretende comunicar, devendo ser passada para os colaboradores e 

gerência. Em um segundo momento, pela aceitação das mensagens relevantes para a empresa, 

afinal não se deve comunicar qualquer coisa e sim informações que sejam ressaltantes e, 

finalmente transformar todos e cada um em responsáveis pela comunicação. 

Considerando que a publicidade diz respeito à divulgação de informações, estas 

devem ser realizadas através da equipe que compõe a instituição, afinal “a comunicação 

institucional somente existe refletida pelas pessoas que formam a instituição” (PEREZ, 2008, 
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p.206). Neste processo, pode-se afirmar que, é através da divulgação da empresa por seus 

colaboradores, que a instituição ganha confiança e visibilidade perante o público externo. 

Acima de tudo, os funcionários devem acreditar na empresa e aliar a publicidade para que ela 

atinja a seus objetivos. 

Kunsch (2008) complementa a afirmação de Perez (2008) ao mencionar que a 

comunicação institucional visa criar relações confiantes, além de construir uma reputação 

positiva com seus públicos, sejam estes internos (funcionários) ou externos (consumidores). 

Para a referida autora na comunicação institucional está presente a publicidade institucional, 

ou seja, aquela responsável por divulgar as informações da empresa com o objetivo de criar 

uma imagem positiva entre empresa e público. 

 Buscar uma comunicação excelente deve constituir uma meta a ser alcançada pelos 

funcionários e gerência no cotidiano das empresas (KUNSCH 2008). Neste contexto, a autora 

ressalta que é dever da publicidade institucional criar e manter uma relação entre a 

organização e seu público, mencionando ainda que na divulgação das informações da 

empresa, o importante é criar valores, envolvendo as pessoas neste processo. 

Para Kunsch (2008) ainda que, as atividades de comunicação institucional têm 

voltado basicamente para as relações entre empresas e instituições com seus públicos. Para 

isso, todo o esforço é concentrado em certas atividades como planejamento, administração, 

assessoramento, pesquisas na área e principalmente a publicidade, afinal é esta a responsável 

por grande parte da divulgação das informações da empresa. 

Percebe-se ainda que a atribuição básica da publicidade gira em torno da construção de 

peças publicitárias, ou seja, produto da atividade publicitária, os quais são criados a partir de 

um efeito desejado, conforme afirma Silva (2010, p.4) “na publicidade, as peças de 

comunicação utilizam uma linguagem com finalidade persuasiva, ou seja, um enunciador 

utiliza signos a fim de seduzir o co-enunciador”.  

A autora afirma, ainda, que “na publicidade, informar é dizer ao público o que o 

produto/serviço oferece; persuadir é despertar a aceitação do consumidor e seduzir é levar o 

público a compra, adesão de produto ou serviço” (SILVA, 2010, p.7). É fato que a força da 

mensagem publicitária é reconhecida, uma vez que atinge muitos espectadores e desperta 

muitas outras leituras de acordo com os interesses de cada um. Neste ponto, chega-se à ideia 

de que as peças publicitárias relacionadas à mensagem de preservação servem como fator 

primordial para a transformação de pensamentos e comportamentos sociais. 

Compreende-se, assim, a importância da mensagem publicitária, mais precisamente da 

publicidade como forma de interação social, ou mesmo para a mudança de comportamentos e 
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hábitos acerca de um determinado tema. A questão ambiental, por exemplo, tem sido tratada 

com grande ênfase pela mídia. Para Tristão e Jacobi (2010), houve um crescimento nos 

movimentos de preservação, a partir de um esforço coletivo. ONGs e movimentos globais se 

aliam às mensagens publicitárias para reforçar a ideia da preservação ambiental. O desafio é 

atuar no resgate e desenvolvimento de valores, costumes e comportamentos como respeito 

mútuo, compromisso, responsabilidade, iniciativa e tantos outros que estimulam uma visão 

global, crítica e sistêmica das questões ambientais (TRISTÃO; JACOBI, 2010). É importante 

observar que o desafio das mensagens publicitárias é desenvolver conceitos para influenciar e 

modificar o pensamento das pessoas em relação à conscientização ambiental.  

Fabrício (2011) também aborda que os meios de comunicação têm dado destaque à 

temática ambiental de forma a torná-la relevante para a sociedade. “A comunicação ambiental 

deve contemplar toda a complexidade que envolve a questão ambiental ao mesmo tempo em 

que permite participação do cidadão comum no debate, estimulando a reflexão, a atuação e a 

compreensão crítica” (FABRÍCIO, 2011, p.2). Essas concepções a respeito da temática 

ambiental devem ser pensadas a respeito também dos atores envolvidos. No caso da 

publicidade, dos emissores e receptores da mensagem. O autor ainda observa que os meios de 

comunicação têm por objetivo central a disseminação de ideias, fazendo com que seus 

receptores promovam discussões a respeito das temáticas que são propostas.  

 A publicidade ambiental se insere neste contexto no momento em que divulga, através 

de seus recursos lingüísticos e imagéticos, as ideias e pensamentos, os quais têm por intuito 

apresentar pontos de vista reflexivos para a sociedade, não apenas informando, mas 

esclarecendo, inserindo e mantendo discussões ativas sobre a ideia da conscientização e 

preservação do meio ambiente: “uma das formas significativas para preservar o meio 

ambiente deve ser a divulgação, de forma crítica e reflexiva, das idéias, pensamentos e, 

principalmente, pesquisas científicas sobre o tema” (RABELO, 2008, p.1). 

É fato que “o comunicador social consolida ou altera o que as pessoas pensam sobre 

determinado assunto através do uso da mídia, reforçando esses pensamentos na sociedade. 

Informa e comunica. Interage e promove mudança” (RABELO, 2008, p.2). É essa mudança de 

comportamento que o anúncio publicitário busca ao divulgar mensagens destinadas a 

preservação do meio ambiente. Ou seja, ultrapassa o mero sentido de transmitir ideias, pois 

vincula preservação ambiental à manutenção de existência. Pode-se dizer que a publicidade 

mantém o princípio da informação, onde o indivíduo/receptor da mensagem deve ter acesso 

adequado a informações relativas ao meio ambiente. 
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Deste modo, o comunicador utiliza de certos argumentos para atingir a seus receptores. 

Destacam-se a intencionalidade e os efeitos de sentido. Rabelo (2008, p.05) afirma que “a 

preservação do meio ambiente é uma preocupação mundial diretamente ligada ao 

desenvolvimento sustentável”. 

Neste contexto, são muitas as empresas que buscam aliar as necessidades do 

desenvolvimento das atividades econômicas e sociais às necessidades de preservação 

ambiental. As organizações, deste modo, comprometem-se com a preservação e com a 

responsabilidade ambiental, porém muitas vezes tal prática não é posta em ação e a empresa 

fica só no discurso.  

Já a ONG WWF envolve-se em ações de cunho ambiental aliada as mensagens 

publicitárias como forma de divulgar ações de preservação e conscientização ambiental, com 

o objetivo de encontrar alternativas viáveis de preservação e recuperação do meio ambiente 

associadas à qualidade de vida das pessoas. Para dar conta desta análise será apresentado a 

seguir a metodologia proposta. 
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4. METODOLOGIA 

 

Joly (1996) afirma que, na construção da metodologia de uma análise deve-se definir 

em primeiro lugar os objetivos, os quais, segundo ela são indispensáveis para instalar 

ferramentas que determinam o objeto da análise e suas conclusões. Diante dessa 

demonstração, os objetivos do trabalho, conforme já abordado, visam estudar o processo de 

construção da linguagem gráfica publicitária, compreender o processo de significação da 

imagem no discurso publicitário e entender como o discurso ambiental se insere no contexto 

publicitário. 

Para atingir tais objetivos, o estudo configura-se em uma pesquisa de cunho 

qualitativo, que, segundo Godoy (1995) considera o ambiente como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento chave. É de natureza exploratória, que Gil (1999) considera 

como um estudo que visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do 

assunto que foi proposto. 

Em relação à imagem, Duarte e Barros (2005), consideram que ao selecionar o tipo de 

imagem que será analisada, o analista já indica a relevância do tipo de mensagem para 

responder as suas questões de pesquisa, já que, seguindo a ideia do pensamento dos autores, a 

imagem é uma síntese que oferece texturas, cores e outros elementos visuais em 

simultaneidade.  

Segundo as concepções dos autores “para se analisar uma imagem é preciso 

estabelecer um percurso que envolve algumas etapas ou procedimentos metodológicos” 

(DUARTE; BARROS, 2005, p.334). Esses procedimentos dizem respeito à leitura, 

interpretação e síntese ou conclusão final.  

O objetivo da análise da imagem, neste trabalho, é partir do visual para o verbal. Um 

dos aspectos que deve ser considerado na realização da análise da imagem, segundo Duarte e 

Barros (2005) é a diferença entre percepção e interpretação. A percepção está relacionada aos 

registros e reações do sistema visual do observador, o qual localizaria e interpretaria certos 

fenômenos na imagem como as características da luz, a intensidade das cores, a distribuição 

no espaço. “A partir desses parâmetros é que seria possível perceber uma imagem como clara 

ou escura, suas cores e ainda sua composição para usar uma nomenclatura bastante presente 

nos trabalhos que realizam Análise da Imagem” (DUARTE; BARROS, 2005, p.335). Ou seja, 

essa percepção da imagem tem características universais, diferentemente dos limites 

estabelecidos pela linguagem verbal, imagem denotada e imagem conotada. 
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Já na interpretação, “a atribuição de sentidos e significados à imagem, ações realizadas 

em sua leitura, exigiria do pesquisador a busca pela compreensão de determinada mensagem 

visual em dada sociedade, além da tentativa de separação das percepções pessoal e coletiva” 

(DUARTE; BARROS, 2005, p.335). Deste modo, o analista no momento, da análise de leitura 

da imagem, deve decifrar as significações que as mensagens visuais implicam, ou seja, 

interpretar e sintetizar a imagem visual para posteriormente transformá-la em linguagem 

verbal. 

Considerando a leitura da imagem como processo metodológico, nas mensagens 

publicitárias, a função da imagem se aproxima da percepção do receptor, utilizando recursos 

de emoção, símbolos e marcas culturais. Duarte e Barros (2005) ainda mencionam que a 

imagem publicitária é concebida para ser facilmente interpretada, logo, carrega códigos 

culturais, com o objetivo de facilitar a interpretação do observador.  

Ainda para os autores, depois da leitura e da interpretação dos registros visuais, a 

última etapa será a redação final do texto, de forma a garantir que os dados obtidos ao longo 

do processo de análise respondam as questões centrais da pesquisa. Neste trabalho 

primeiramente será feita à análise dos objetos reais representados na cena, ou seja, a 

mensagem denotada, posteriormente passará para a análise da mensagem linguística, por 

considerar que além de complementar a imagem, em alguns casos, o texto serve como 

ancoragem para a imagem e por último será feito à análise dos signos icônicos ou mensagem 

conotada. 

A escolha do corpus foi determinada a partir de três anúncios gráficos, selecionados 

por conveniência em pesquisas na internet (blogs). Neste projeto, a intenção é analisar as 

peças através dos conceitos de Joly (1996) e Barthes (1990). Joly (1996) aborda os conceitos 

de signos plásticos ou mensagem denotada e signos icônicos ou mensagem conotada. Já 

Barthes (1990) refere-se aos conceitos da mensagem linguística. 

Joly (1996) em seu livro “Introdução à análise da imagem” usa como exemplo uma 

publicidade das roupas Marlboro Classics, anúncio publicado em outubro de 1990
3
 do 

semanário Lê Nouvel Observateur (figura 1) e faz a análise dos signos plásticos (quadro 1) e 

os signos icônicos (quadro 2). Quadros esses que servirão de base para a análise dos três 

anúncios publicitários que envolvem a temática ambiental da ONG WWF. A partir desses 

quadros serão desenvolvidos na análise quadros com características semelhantes. 

 

                                                 
3
 Informações extraídas do livro Introdução à análise da imagem de Martine Joly, 1996. 
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Figura 1: Anúncio Marlboro Classics 

Fonte: Joly (1996) 

 

Significantes 

plásticos 

Significantes 

página da esquerda 

Significantes 

página da direita 

Quadro Ausente, fora de campo: 

imaginário 

Presente, fora de quadro: concreto 

 

Enquadramento 

 

Fechado: proximidade 

 

Amplo: distância 

 

Ângulo da tomada 

 

Leve contre-plongée: altura, força 

do modelo 

 

Leve plongée: domínio do 

espectador 

 

Escolha da objetiva 

 

Distância focal longa: flou/nítido, 

sem profundidade de campo: 

focalização, generalização 

 

Distância focal curta: salpicado, 

profundidade de campo: espaço, 

precisão 

 

Composição 

 

Oblíqua ascendente para a direita: 

dinamismo 

 

Vertical descendente: equilíbrio 

 

Formas 

 

Massa: moleza, suavidade 

Verticais: rigidez 

 

Traços, listras: fineza 

 

Dimensões 

 

Grande 

 

Pequena 

 

Cores 

 

Dominante quente 

 

Dominante fria 

 

Iluminação 

 

Difusa, falta de referências: 

generalização 

 

Difusa, falta de referências: 

generalização 

 

Textura 

 

Em grão: tátil 

 

Lisa: visual 

Quadro 1: Significantes plásticos 

Fonte: Joly (1996, p.103) 
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Significantes icônicos Significados de 

primeiro nível 

Conotações de  segundo nível 

Manga e peito de uma 

jaqueta 

Jaqueta Gama de roupas Roupas para homem 

 

Santo-antônio 

 

Sela 

 

Equitação, 

Natureza 

 

Virilidade 

 

Pêlos de animal 

 

Pescoço do cavalo 

 

Cavalo 

 

Rebanho, faroeste 

 

Couro macio 

 

Produto natural 

 

Calor, 

Suavidade 

 

Resistência, 

Proteção 

 

Luva de couro mão, 

punho macio 

 

Mão do homem 

 

Frio, conforto 

Força e maciez 

 

Firmeza 

Equilíbrio 

 

Ceprilho vertical, duro, 

ereto (trançado) 

 

Ponto de apoio  

Sela  

 

Força, habilidade 

Física 

 

Falo, virilidade 

 

Rédeas 

 

Cavalo  

 

Natureza, domínio 

 

Faroeste 

 

Paisagem sob neve 

  

Frio, rudeza da 

natureza 

 

 

Curral 

 

Faroeste  

  

Caubói  

 

Curral vazio  

 

Transumâmcias  

  

Caubói  

Quadro 2: Significantes icônicos 

Fonte: Joly (1996, p. 105) 

 

Percebe-se que a autora identifica uma gama de signos icônicos que remete a 

diferentes significados denotativos e conotativos. Essa mesma análise será realizada nos 

anúncios da amostra escolhida. O primeiro anúncio selecionado é o “desperdício de energia”, 

produzido na Ucrânia, pela agência Ogilvy e Mather em abril de 2009
4
. O segundo anúncio é 

“aves voando”, criada pela Agência espanhola Contrapunto BBDO em Madrid, Spain
5
. E o 

terceiro anúncio “pulmão gigante”, criada pela agência TBWA/Paris
6
. 

A ONG WWF
7
 é uma organização mundial comprometida com a conservação da 

natureza dentro dos contextos social e econômico. Identifica problemas de conservação, 

concebendo e implementando, geralmente com parceiros, projetos de caráter demonstrativo 

que apontam soluções para esses problemas. É comprometida ainda, com o fortalecimento do 

                                                 
4
 Disponível em <http://scaryideas.com/content/10441/> Acesso em 22 de março de 2012. 

 
5
 Disponível em <http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/wwf-parrots-14891455/>. Acesso em 6 de abril 

2012. 
6
 Disponível em <http://louconaopublicitario.blogspot.com.br/2009/04/wwf-pulmoes.html>. Acesso em 

20.04.2012. 
7
 Disponível em <http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/organizacao/>. Acesso em 07.07.2012. 

http://scaryideas.com/content/10441/
http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/wwf-parrots-14891455/
http://louconaopublicitario.blogspot.com.br/2009/04/wwf-pulmoes.html
http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/organizacao/
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movimento ambientalista em todo o mundo e com o engajamento da sociedade na 

conservação da natureza. 

 

 

5 ANÁLISES 

 

5.1 Análise do anúncio When you the light on you’re not the only one who pays. 

Figura 2: Anúncio Desperdício de Energia (ONG WWF) 

 

 

 

Fonte: http://scaryideas.com/content/10441/ 

  

http://scaryideas.com/content/10441/


36 

 

O anúncio gráfico da WWF acima foi produzido na Ucrânia, pela agência Ogilvy e 

Mather em abril de 2009
8
. Neste anúncio predomina um ambiente domiciliar com um abajur 

acesso iluminando o papel de parede com desenhos de árvores, e justamente na parte que há 

luz incidente, as árvores estão queimadas, prevalecendo seus troncos secos, mostrando o 

conceito da peça, complementado pelo texto “When you leave the light on you’re not the only 

one Who pays” – “Quando você deixa a luz acesa, você não é o único que paga”. 

Entre os signos visuais que compõem a imagem, figuram os signos plásticos (quadro 

3), que neste trabalho são especificados conforme as concepção de Joly(1996). A peça 

publicitária possui o que chamamos e simetria, ou seja, há um equilíbrio na composição da 

mesma. A leitura inicia na parte superior esquerda, onde encontra-se o verbal. 

 

Quadro 3 - Signos plásticos – mensagem denotativa 

Significantes 

plásticos 

Significados 

Cor Predomina cores quentes 

Iluminação Difusa. Predominante no centro da página 

Formas Verticais: rigidez; traços, listras, formas arredondadas 

Textura Lisa, estática 

Fotografia/ilustração Ambiente interno, abajur, papel de parede 

Composição Equilíbrio e simetria 

Fonte: construído pela autora a partir de Joly (1996). 

 

Ainda em relação à imagem plástica, percebe-se que não há espaços em branco na 

peça, ou seja, todo o espaço foi utilizado com a fotografia/ilustração. A imagem remete a um 

ambiente interno com papel de parede de desenhos de árvores e troncos e o abajur acesso, e 

justamente na parte que há luz incidente, as árvores estão queimadas, prevalecendo seus 

troncos, mostrando o conceito da peça e causando efeitos de sentidos, complementados pelo 

verbal “When you leave the light on you’re not the only one Who pays” – “Quando você deixa 

a luz acesa, você não é o único que paga”. 

Nesse exemplo, a composição ou, como afirma Joly (1996), a geografia interior da 

mensagem visual, a qual possui grande importância na orientação da leitura é uma 

fotografia/ilustração que respeita as convenções abordadas pela autora, ou seja, a leitura segue 

da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aqui percebe-se que o verbal encontra-se na 

parte onde se inicia a leitura (superior/esquerda), logo abaixo há o desenvolvimento da cena 

                                                 
8
 Disponível em <http://scaryideas.com/content/10441/> Acesso em 22 de março de 2012. 

 

http://scaryideas.com/content/10441/
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(desenho do papel de parede em retângulo e a fotografia/ilustração do abajur acesso) e mais 

abaixo a logomarca do anunciante, no caso, a ONG WWF (direito/inferior). Em resumo, a 

composição apresenta simetria dando a intenção de equilíbrio entre os itens desenvolvidos no 

espaço. 

As formas retangulares são as que predominam, como no abajur, no papel de parede 

e até no formato da peça, aparecem ainda listras (na pantalha do abajur). Já as arredondadas 

são menos frequentes representadas no topo das árvores, na base do abajur. As formas 

representadas possuem equilíbrio e rigidez. 

Em relação às cores, as quais segundo Farina (1992) tem a capacidade de captar 

rapidamente a atenção do observador, estas são consideradas cores quentes como o marrom, 

amarelo ouro e suas tonalidades (FARINA, 1992). A iluminação está no centro da peça onde 

se encontra o abajur com a intenção de mostrar que o mesmo está acesso. Tanto as cores 

quanto a iluminação estão diretamente ligadas à mensagem verbal e à mensagem visual. Na 

primeira, a intenção é mostrar que não há ninguém no ambiente, logo, há o desperdício de 

energia. Na mensagem visual, com as árvores queimando, á interpretar a mensagem verbal, o 

desperdício de energia que leva à consequência no meio ambiente, gerando sentidos no 

observador. 

A textura pode ser classificada como estátil, lisa. A percepção visual se considera fria 

porque supõe um distanciamento do espectador, e pode ser “aquecida” pela textura lisa e pelas 

cores/iluminação.  

Em relação à mensagem verbal, neste anúncio tem clara intenção de auxiliar a 

imagem, ou seja, complementar o sentido da imagem com o verbal, com o objetivo de 

explicitar o quando o desperdício de energia pode prejudicar o meio ambiente. O significado 

provocado é o alerta é para o desperdício do consumo de energia e suas conseqüências, no 

caso, o desmatamento.  

Barthes (1990) afirma que a mensagem lingüística possibilita ao criador exercer 

controle sobre a imagem, ou seja, com o objetivo de complementar a imagem, o verbal tem 

poder de fazer com que o leitor interprete os sentido pensados como a agência Ogilvy e 

Mather imaginou. Além da mensagem lingüística, existem as mensagens plásticas e icônicas 

que são importantes para a análise da imagem. Essas duas mensagens são abordadas pela 

autora Joly (1996) também como denotativa (mensagem plástica) e conotativa (mensagem 

icônica). 
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Em relação aos signos icônicos (quadro 4) estes também podem ser chamados de 

figurativos e são citados por Joly (1996) como algo a mais na cena, ou seja, junto com a 

mensagem plástica e a mensagem linguística, evocam outros certos significados no emissor. 

 

Quadro 4 - Signos icônicos – mensagem conotada 

Significas icônicos Significados de primeiro 

nível 

Significados de segundo 

nível 

Abajur acesso Abajur, sala, ambiente 

interno 

Fogo, queimadas, 

desperdício de energia 

Papel de parede Árvores, troncos Floresta, mata queimando, 

destruição 

Fonte: construído pela autora a partir de Joly (1996).  

 

Na peça analisada, o abajur aceso, no primeiro nível, representa o um ambiente 

interno como uma sala de estar. Já no segundo nível o abajur aceso representa o fogo que 

queima as árvores e as torna secas, como as desenhadas no papel de parede.  O papel de 

parede em seu primeiro nível representa desenhos de árvores e troncos e, no segundo nível 

pode ser interpretada como uma floresta, mata queimando, destruição, no qual o ser humano 

no momento em que desperdiça energia acaba prejudicando o meio ambiente, ou seja, 

destruindo as matas.  

Não há pessoas nas imagens, indicando que não seria necessário estar com a luz 

acesa. Por outro lado, a mensagem verbal, segundo os pressupostos de Barthes (1990) ancora 

com a ideia de que quando alguém deixa a luz acessa não é o único que paga. Logo, tem-se os 

efeitos de sentidos que levam a interpretação de que quem paga é o meio ambiente, inclusive o 

homem. Nesta peça ficam claros os efeitos de sentido provocados, ou seja, o emissor percebe 

a relação entre o abajur com o papel de parede e o desperdício de energia. 
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5.2  Análise do Anúncio Desertification destroys 6.000 species every year 

Figura 3: do Anúncio Aves Voando (ONG WWF) 

 

 

 

Fonte: http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/wwf-parrots-14891455/ 

 

A figua 3 faz parte de uma campanha criada pela Agência espanhola Contrapunto 

BBDO em Madrid, Spain
9
.  Os signos plásticos abordados por Joly (1996), os quais podem 

ser considerados também como a mensagem denotada, são percebidos nas imagens presentes 

na cena, ou seja, as três araras voando em direção à parte superior direita, de onde surge uma 

luz como se fossem raios solares. Contudo, não é possível definir se as araras estão se 

formando do pó ou se decompondo em pó (quadro 5). 

 

Quadro 5 - Signos plásticos – mensagem denotativa 

Significantes 

plásticos 

Significados 

Cor Cores quentes 

Iluminação Predominante na parte superior direita. Claridade 

Formas Traços horizontais e verticais. Curvas 

Textura Rugosa e lisa 

Fotografia/ilustração Aves selvagens, pó 

                                                 
9
 Disponível em <http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/wwf-parrots-14891455/>. Acesso em 6 de abril 

2012. 

http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/wwf-parrots-14891455/
http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/wwf-parrots-14891455/
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Composição Assimetria, dinamismo, movimento 

Fonte: construído pela autora a partir de Joly (1996). 

 

O quadro 5 apresenta os significantes plásticos do anúncio e seus significados. Quanto 

ao significante cor, percebe-se que predomina um ambiente escuro, compondo um cenário não 

identificável, com cores quentes como preto e marrom. Há ainda detalhes em amarelo, azul, 

branco e vermelho nas aves. Quanto à iluminação, percebe-se que há uma luz/claridade sendo 

emitida pela parte superior direita, que pode representar raios solares. As formas apresentam 

traços horizontais e verticais que podem ser encontrados nesses raios e traços em formatos 

curvilíneos no corpo em desintegração das aves voando. Em relação à textura, essa é 

classificada em rugosa (aves voando) e lisa (plano de fundo). 

Em relação à ilustração, destacam-se aves selvagens (araras) voando e o chão com pó. 

Apenas pela análise da ilustração não é possível definir se as aves estão se desintegrando ou se 

formando no ar, a partir do pó que levanta do chão. Assim, a ilustração traz um significado 

ambíguo. 

Em relação à composição, esta segue as convenções abordadas por Joly (1996, p.97) “a 

composição é estudada de maneira ‘que o olhar selecione no anúncio as superfícies portadoras 

das informações-chaves’”. Logo, a composição é simples, com apenas três imagens marcantes 

(araras) e um texto curto junto ao logotipo. Neste caso, a composição é assimétrica, 

predominando duas araras na parte esquerda e uma arara, o texto e a logolotipo na parte 

direita. Predomina ainda o dinamismo, produzido pelo “movimento” das asas das aves. 

Já a mensagem linguística é percebida pelo texto presente na parte inferior direita: 

“Desertification destroys 6.000 species every year” – “A desertificação destrói 6.000 espécies 

todo o ano”. A mensagem lingüística desta peça é necessária para a total interpretação dos 

sentidos que o anúncio quer passar. Como afirma Barthes (1990, p.32), a mensagem 

lingüística “ajuda a identificar pura e simplesmente os elementos da cena e a própria cena” 

trata-se, portanto de uma descrição denotativa de imagem com o objetivo de fixar os sentidos 

possíveis da peça. Neste caso, o verbal possui função não somente de complementação, mas 

de ancoragem para a interpretação da mensagem. 

A mensagem linguística traz uma realidade do planeta: a destruição de milhares de 

espécies pela desertificação de ecossistemas. Enumera ainda estatísticas sobre a desertificação 

deixando o anúncio mais próximo da realidade. Sem esta mensagem linguística, não seria 

possível definir se as aves voando estão se formando do pó ou se decompondo em pó 

(desertificação). 
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Em relação aos signos icônicos (ver quadro 6), chamados também de figurativos ou de 

mensagem conotada, já foram parcialmente citados na descrição verbal, contudo, como afirma 

Joly (1996), cada um deles está na peça/anúncio por algo mais do que eles próprios, ou seja, 

pelas conotações que evocam. 

 

Quadro 6 – Signos icônicos – mensagem conotada 

Significas icônicos Significados de primeiro 

nível 

Significados de segundo 

nível 

Luz radiante Raios solares Solução do problema 

Aves selvagens Araras se desintegrando Conseqüência da 

desertificação 

Fonte: construído pela autora a partir de Joly (1996). 

 

Nesta peça o objetivo é chamar atenção sobre os problemas da desertificação, ou seja, 

provocar efeitos de sentidos relacionados a desaparecimento de espécies animais. Na imagem 

há uma luz radiante, para onde as aves se dirigem que pode ser entendida em um primeiro 

nível como raios solares e em um segundo nível a “luz” remete a solução para este problema, 

ou seja, se o ser humano perceber o grande mal que está fazendo ao planeta ainda há tempo 

para salvar muitas espécies. 

Já as aves selvagens no primeiro nível podem ser interpretadas como araras voando e 

que viram pó e no segundo nível como a consequência da desertificação dos ecossistemas. O 

sentido desta peça é percebido no conjunto das três mensagens, a lingüística – verbal –, a 

denotativa – imagem representada na cena –, e a conotativa – sentido provocado.  

A linguagem verbal aqui tem a função de dar ancoragem para as imagens que estão 

sendo representadas, e, em seu conjunto o leitor pode chegar à conclusão de que a 

desertificação está provocando a morte de milhares de animais. Há de mencionar ainda que o 

texto traz estatísticas, deixando portanto, a peça mais real e auxiliando na produção dos 

sentidos.  

Pode-se perceber ainda a grande importância que a mensagem lingüística possui em 

relação a esta peça, pois sem ela não haveria como entender a mensagem por completo. Se o 

leitor olhar apenas a imagem verá animais voando em meio ao pó, porém não terá uma 

interpretação clara da desertificação, a qual a ONG WWF quer passar a seu público.  
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5.3 Análise do Anúncio Before it’s too late. 

Figura 4:  Pulmão Gigante (ONG WWF) 

 

 

Fonte: http://louconaopublicitario.blogspot.com.br/2009/04/wwf-pulmoes.html 

 

A figura traz um anúncio criado pela agência TBWA/Paris
10

 e tem como título “Before 

it’s too late” – “Antes que seja tarde demais”. Os signos plásticos ou mensagem denotada 

(]quadro 7) são apresentados por Joly (1996) como as significações perceptíveis em primeiro 

nível ao ver uma imagem, ou seja, os objetos que estão em cena. 

 

Quadro 7 - Signos plásticos – mensagem denotativa 

Significantes 

plásticos 

Significados 

Cor Cores frias 

Iluminação Claridade 

Formas traços, formato de pulmão (triangular) 

Textura Rugosa e lisa 

Fotografia/ilustração Florestas, pulmão, terra, céu 

Composição Simétrica, equilíbrio 

Fonte: construído pela autora a partir de Joly (1996). 

 

Como menciona Farina (1992), as cores pela sua força de impacto e por sua 

expressividade são elementos que contribuem para a concretização da mensagem. Neste caso, 

                                                 
10

 Disponível em <http://louconaopublicitario.blogspot.com.br/2009/04/wwf-pulmoes.html>. Acesso em 

20.04.2012. 

http://louconaopublicitario.blogspot.com.br/2009/04/wwf-pulmoes.html
http://louconaopublicitario.blogspot.com.br/2009/04/wwf-pulmoes.html
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predominam cores frias em todo o anúncio.  As cores verdes e suas tonalidades estão 

presentes em toda a peça, destacando ainda o céu azul acinzentado. Em relação à iluminação 

esta é clara, aparece no anúncio na vegetação e no céu com foco de iluminação na parte 

superior. Em relação às formas predominam traços curvilíneos representada pelos rios e ainda 

o formato do pulmão humano triangular. 

  A textura é rugosa nas árvores/floresta e no céu/nuvens e lisa na parte em que não há 

vegetação (grama). Já a ilustração mostra uma floresta com o formato de um grande pulmão 

que está sendo desmatada/destruída na parte inferior direita, em que aparece apenas a terra. 

No fundo um céu acinzentado e a presença de rios. 

Em relação à composição esta pode ser definida como simétrica, pois a imagem do 

lado direito tem os mesmos elementos do lado esquerdo e vice-versa. Essa simetria causa um 

equilíbrio na peça. 

Em relação à mensagem lingüística, o sentido complementa a imagem, afinal a peça é 

simples e de fácil entendimento. “Before it’s too late” – “Antes que seja tarde demais” instiga 

o leitor a pensar a importância das árvores para a vida do planeta fazendo uma analogia ao 

corpo humano provocando assim o efeitos de sentido desejado no observador. Como o pulmão 

é um órgão respiratório essencial para a sobrevivência do ser humano, as árvores são 

essenciais para a vida do planeta, além do suprimento de oxigênio fresco, importante para a 

respiração humana e animal. 

A mensagem conotada ou signos icônicos (quadro 8) é relatada na floresta e nas 

árvores em formato de pulmão.  

 

Quadro 8 – Signos icônicos – mensagem conotada 

Significados icônicos Significados de primeiro 

nível 

Significados de segundo 

nível 

Floresta  Natureza “Pulmão” do planeta  

Árvores em formato de 

pulmão 

Desmatamento, destruição 

da vida do planeta 

Órgão de respiração 

doente 

Fonte: construído pela autora a partir de Joly (1996). 

 

A floresta, em um primeiro nível, é representada pela natureza e em segundo nível 

como o “pulmão” do planeta.  Já as árvores em formato de pulmão em um primeiro nível 

representam o desmatamento, a destruição da vida do planeta pelo homem e no segundo nível 

o órgão de respiração do planeta doente, essencial para a vida. 
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Pode-se afirmar que nesta peça a mensagem conotativa produz efeitos de sentidos 

desejados, que representam que a vida no planeta precisa das árvores, ou seja, de florestas 

vivas e não desmatadas, assim como o ser humano precisa do pulmão para respirar. A 

mensagem lingüística ajuda a complementar a imagem, instigando o leitor a refletir sobre suas 

próprias ações. O alerta é para a preservação do meio ambiente, para a não destruição de 

nossas florestas antes que seja trade demais. O anúncio mostra uma cobertura florestal na 

forma de pulmão e que produz sentidos, sendo um lembrete visual da importância das árvores 

para o ser humano. Uma parte do “pulmão do planeta” está sendo destruída pelo homem, 

mostrando a destruição das florestas e, consequentemente, da vida no planeta. 

Diante da exposição das peças gráficas, pode-se perceber a importância da união das 

três mensagens, denotada, conotada e lingüística para a produção de efeitos de sentidos nos 

discursos publicitários perante o observador. É através das imagens em especial e do verbal 

que o leitor poderá interpretar a mensagem de maneira correta e por consequência, a peça 

produzirá os sentidos desejados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A publicidade enquanto uma prática social persuasiva, que busca do homem 

determinada resposta ou comportamento a certo estímulo, organiza seus anúncios 

principalmente através de imagens, através das quais circulam determinados efeitos de 

sentidos. Como menciona Joly (1996), a imagem carrega consigo uma série de possíveis 

sentidos, porém, dependem da interpretação do receptor para ganhar o significado desejado. 

O termo interpretação se relaciona com a ideia de atribuição de sentidos e 

significados do anúncio ou peça publicitária, exigindo compreensão e estudo detalhado, 

diferentemente do termo percepção que é relacionado aos registros e as reações do sistema 

individual de cada indivíduo. No estudo deste trabalho levou-se em conta o termo 

interpretação, no qual o analista situa-se no lugar do receptor da imagem, com cuidado para 

instituir suas conclusões no âmbito das possibilidades. 

Vale ressaltar que toda a análise é uma possibilidade de interpretação, ou seja, busca 

por pontos de referências que levam a conceitos e sentidos. Leva-se em conta ainda, sempre 

que possível, o contexto da criação e recepção do anúncio. As imagens, por exemplo, possuem 

grande importância para a publicidade contemporânea através de objetos persuasivos, 

contribuindo com os aspectos fundamentais da interpretação.  

Na análise da imagem, Joly (1996) afirma que é necessário levar em conta os signos 

plásticos ou mensagem denotada a que é percebida na peça pelos objetos reais em cena e os 

signos icônicos ou mensagem conotada, aqueles que evocam sentidos no observador. Ainda, 

na análise do anúncio deve ser levado em consideração ainda a mensagem lingüística, que é 

abordada no trabalho por Barthes (1990). 

A mensagem linguística encarrega-se na maioria das vezes em complementar as 

informações trazidas pela imagem, estabelecendo o significado desejado para a leitura dos 

anúncios. Além disso, o verbal pode direcionar a interpretação da imagem, suprir carências 

nas informações da imagem e instigar o leitor a pensar sobre determinado assunto. Em outros 

casos, o verbal tem a função de dar ancoragem para as imagens, ou seja, sem o verbal não é 

possível chegar aos sentidos desejados, logo, o observador não conseguirá interpretar a peça 

publicitária da maneira correta. 

A partir deste esclarecimento, a análise exposta neste trabalho focou três peças 

publicitárias da Organização Não-Governamental WWF, conhecida internacionalmente por 

apoiar projetos de preservação e conscientização do planeta. Para esta ONG, a publicidade 

tem papel fundamental na divulgação de suas ideias, transmitindo mensagens de consciência 
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sobre a importância de proteger a natureza. Seus anúncios são elaborados, com criatividade 

demonstrando um cuidado com os conceitos que querem transmitir. 

Na análise das peças foram identificadas as três mensagens a fim de verificar como 

se dá a construção dos sentidos com a temática ambiental, interpretando os diferentes signos 

presentes na mensagem. É importante ressaltar que a análise só foi possível através do 

conjunto das três mensagens, em que o verbal juntamente com a imagem se complementam 

para transmitir determinada ideia, no caso das três peças, tinham a intenção de provocam 

efeitos de sentido para alertar o ser humano em relação à sua responsabilidade pela 

conservação do planeta.  

Pode dizer, então, que o anúncio publicitário é formulado a partir dos signos plásticos 

ou mensagem denotada (objetos reais representados em cena), signos icônicos ou mensagem 

conotada (possíveis sentidos que evocam) e a mensagem lingüística (verbal). 

Comparando as três mensagens selecionadas para as análises dos anúncios da ONG 

WWF, pode-se perceber que em dois desses anúncios o leitor pode compreender a mensagem 

somente pela imagem e em um deles é necessário o texto para que a mensagem seja 

interpretada da maneira correta. 

Os anúncios representados pela figura 2 e figura 4 não precisam da mensagem 

lingüística para serem entendidos, ou seja, somente pela imagem o observador poderá 

perceber a ideia que se quer transmitir, já o anúncio representado pela figura 3 não é possível 

o entendimento se analisada apenas a imagem, logo, nesta peça o verbal tem a função de 

ancorar a imagem e não somente complementá-la. 

O mais interessante, e talvez o mais importante, é perceber a relação das três 

mensagens na construção da ideia para a conservação ambiental. São peças publicitárias que 

envolvem e produzem sentidos pretendidos, ou seja, efeitos que se pretende construir junto ao 

público receptor, efeitos esses que só foram possíveis através da construção da peça pela união 

das três mensagens. Neste contexto, as considerações de Joly e Barthes foram essenciais para 

a análise das imagens. Assim considera-se essencial analisar em conjunto estas três 

mensagens. A imagem, apesar de ser o foco das três peças, não é suficiente para o 

entendimento da mensagem e deve-se levar em consideração o verbal. Pode-se perceber assim 

a relevância social das mensagens publicitárias com a temática ambiental, ou seja, através da 

divulgação de ideias e pensamentos construídos em três âmbitos de mensagens, o ser humano 

entra em contato com realidades até então desconhecidas e pode engajar-se a causas como a 

da WWF. 
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 Com este trabalho foi possível atingir o objetivo pretendido, ou seja, a verificação de 

como se dá a construção dos significados do discurso publicitário com a temática ambiental. 

Foi possível verificar ainda, que a análise da publicidade deve considerar tanto a mensagem 

denotativa quanto a linguística e a conotativa para a interpretação da mesma. Reconhecendo a 

importância deste estudo, vale ressaltar que a pesquisa apresentada não traz resultados 

absolutos, sendo necessários novos estudos, com uma amostra maior, para dar conta da 

complexidade da análise de anúncios aqui estudada. Além disso, pretende-se dar continuidade 

para este estudo a partir do desenvolvimento de um projeto de pesquisa de mestrado. Neste 

sentido, o estudo será aprofundado com uma amostra maior de anúncios da ONG WWF e uma 

análise de recepção das peças, necessária para amparar os resultados aqui obtidos sobre os 

sentidos que as peças visam construir. 
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ANEXOS 

Anexo A - When you the light on you’re not the only one who pays (ONG WWF) 
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5.4 Anexo B - Anúncio Desertification destroys 6.000 species every year 

 (ONG WWF) 
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Anexo C - Anúncio Before it’s too late (ONG WWF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


