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RESUMO 

Esta pesquisa tem como finalidade observar a maneira pela qual as expressões faciais influenciam 

na atuação dos atores em comerciais audiovisuais e no sentido da narrativa publicitária audiovisual.   

O objetivo desse trabalho é identificar os aspectos relacionados a expressão facial e sua 

influência em três comerciais audiovisuais: Feito para dividir da marca Bis (2016), Palavrões 

fofinhos, da marca tigre (2016) e Menino Sorrindo da marca Seagram (1973). Para tanto foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica onde são abordados os conceitos de comunicação, língua e 

linguagem verbal e não verbal e os apontamentos do autor Paul Ekman (2011) sobre as expressões 

faciais e emoções. Então, a fim de tornar a análise completa, foram criadas categorias analíticas 

com o propósito de obter maiores dados para interpretação e comparação com as características 

abordadas pelo autor.  

 

Palavras chave: Comunicação, Linguagem Verbal, Linguagem Não verbal, Expressões faciais. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate the ways in with the facial expressions act in 

comercials. The goal is to identify the aspects related to facial expressions and they influences in 

three comerciais: Made to Split from the company Bis (2016), Cute little Ditry Words from the 

company Tigre (2016) and Smiling Boy from the company Seagran (1973). For this purpose, a 

bibliographic research has been made adressing the concepts of comunication, language, Verbal 

Language and non verbal Language and the sketches of the author Paul Ekman (2011) about facial 

expressions and emotions. Then, in order to make a complete analysis, some categories where 

created in order to obtain further data for interpretation and comparison with the characteristics 

discussed by the author. 

Keywords: Comunication, language, verbal language, non verbal language, facial expressions.  
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1. INTRODUÇÃO 
Pelo fato do mercado estar cada vez mais competitivo, cada anúncio, campanha ou detalhe 

de um audiovisual pode interferir na escolha de uma determinada marca por parte do público alvo. 

Para encantar, cativar e fidelizar consumidores, as marcas necessitam de muito conhecimento sobre 

o comportamento do consumidor, conhecimentos estes que estão diretamente ligados ao ser 

humano em geral e, portanto, conectados à comunicação. Para compreender esses aspectos da 

linguagem, verbal e não verbal no meio publicitário o presente trabalho buscou observar a relação 

das expressões faciais com a mensagem publicitária. 

O ser humano é um animal social, palavra esta que tem origem no Latim Societas e, nesse 

sentido, Campos (2010, p.04) explica que “de um modo geral, o termo societas designa uma aliança 

entre pessoas para a obtenção de um fim específico. ”  Já para Diniz (2010), comunicar significa 

divulgar, propagar, tornar algo comum ou mesmo repartir. Assim, é possível compreender a 

necessidade da comunicação em uma espécie social como o ser humano, que interage e convive 

com outros da mesma espécie em prol de um objetivo comum. 

A língua é a forma de expressão que a espécie humana desenvolveu para aprimorar a 

comunicação, transmitir as mensagens de forma mais compreensível e obter maior chance de 

sobrevivência em grupo (PINKER 2004). Ao longo da evolução, a linguagem passou pelos 

desenhos nas paredes das cavernas, pela oralidade, pelo aprimoramento dos gestos e expressões 

corporais, pela escrita e pela tecnologia. Neste contexto, grande parte das interações estão ligadas 

tanto à comunicação verbal como à não verbal1 com os outros ao redor.  

Partindo disso, pode-se pensar que as expressões faciais em geral são uma forma de 

comunicar emoções e transmitir mensagens que vão além da dimensão verbal e são importantes 

orientadores de comportamento (MENDES e SIQUEIRA, 2009). Dessa forma, apresentam indícios 

referentes à cultura em que estão inseridas e são um traço evolutivo de comunicação, por isso, 

algumas expressões específicas são universais, como: medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa, nojo 

e desprezo, estas sendo expressadas de forma idêntica independente da cultura (EKMAN, 2011).  

 Nesse sentido, a análise de expressões faciais pode, muitas vezes, transmitir subjetividade, 

pois trata-se dos movimentos da face e os significados de cada expressão facial (EKMAN, 2011).  

Partindo disto, o psicólogo Paul Ekman, atual referência nos estudos das expressões faciais e 

pioneiro nas relações das emoções com as expressões da face, desenvolveu o Facial Action coding 

                                                
1 1 De acordo com Silva et al (2000, p.02) “A comunicação não-verbal envolve todas as manifestações de 

comportamento não expressas por palavras, como os gestos, expressões faciais, orientações do corpo a 

relação de distância dos indivíduos e ainda a organização dos objetos no espaço. Já a comunicação verbal 

está ligada a toda forma de expressão que se utilize do conjunto de palavras de uma língua para se 

comunicar, seja através da fala ou escrita. ” 
 



 

 

sistem ou FACS2, que se trata, segundo Magalhães (2013), de um instrumento científico para 

mensuração da expressão facial das emoções. Dessa maneira, de acordo com o autor, é possível 

identificar determinadas expressões faciais, partindo da análise do seu padrão de expressão. Para o 

presente estudo, o sistema foi utilizado de forma a guiar a interpretação das emoções nas expressões 

faciais de Raiva, Espanto e felicidade, afim de obter um padrão de movimentos faciais para utilizar 

como base para a análise.  

O Facial Action coding sistem (FACS) utiliza-se da ativação dos músculos da face para 

identificar emoções, pois cada expressão facial possui uma organização específica no rosto e, a 

partir disto, pode-se, por exemplo, identificar o quão natural ou artificial uma expressão facial está 

sendo expressada (MAGALHÃES, 2013). 

Sabe-se que a publicidade trabalha muito com emoções humanas, procurando provocar, no 

consumidor, sensações que gerem impulso de compra, diversas vezes trabalhando com emoções 

que possam ser transmitidas visualmente por outdoors, revistas ou mesmo filmes e televisão.  

Neste contexto, é possível observar que a utilização de atores e atrizes em comerciais que 

trabalhem com emoção é frequente, pois de acordo com Ekman (2011), as expressões são reflexos 

naturais do ser humano a situações e devido a isso podem surgir, inconscientemente, em cada 

indivíduo. Dessa forma, utilizando da expressão facial reafirmada por closes e ângulos específicos 

de câmera pode-se transmitir mais emoção em conjunto com a mensagem desejada. 

Sendo assim, o questionamento que guia o presente trabalho se originou e trata do 

entendimento de que, se as expressões faciais são então reflexos de nossas emoções devido aos 

estímulos externos (Ekman, 2011), é cabível compreendermos o problema de pesquisa com a 

seguinte pergunta: Qual a relação entre as expressões faciais e a mensagem transmitida pelos 

audiovisuais publicitários?  

 Para tanto, essa pesquisa se guiou pelo objetivo geral que é o de compreender a relação 

das expressões faciais com as mensagens transmitidas por comerciais audiovisuais, a fim de 

verificar se as expressões de alegria, medo e raiva influenciam no resultado final de um filme 

publicitário. Neste sentido também se guiou pelos objetivos específicos que são:  

 

 Compreensão das formas de comunicação verbal e não verbal; 

 Levantamento dos estudos que abordam as expressões faciais; 

 Observação da utilização de 3 expressões faciais (raiva, alegria e medo) em relação 

a 3 audiovisuais publicitários.  

 

 

                                                
2 "FACS (Facial Action Coding System)." 2016. 30 May. 2016 <https://www.cs.cmu.edu/~face/facs.htm> 

https://www.cs.cmu.edu/~face/facs.htm


 

 

O comportamento humano e, principalmente, as formas de comunicação não verbal sempre 

foram fonte de curiosidade por parte do autor desse trabalho de pesquisa. As formas do ser humano 

expressar sentimentos e pensamentos, seja pela fala, gestos ou mesmo expressões faciais são 

assuntos de extremo interesse pessoal para o autor, na medida em que este busca o entendimento 

do ser humano como animal social e sua forma de interagir no mundo.  

Se a comunicação visa transmitir uma mensagem com um objetivo específico, talvez as 

expressões faciais na narrativa publicitária possuam a capacidade de gerar um desenvolvimento 

mais humanizado de materiais publicitários de forma que sejam percebidos mais naturalmente 

pelos espectadores desses materiais. Utilizando da face para reafirmar ou contradizer a mensagem 

pode-se então conquistar maior assertividade na transmissão de uma emoção específica, reforçando 

a intenção principal do material exibido, além de propor uma identificação com o espectador. 

Os estudos sobre expressões faciais são antigos e já haviam sido tratados por Charles 

Darwin em seu livro A expressão das emoções nos homens e nos animais (1872). O livro foi lançado 

alguns anos após a publicação A origem das Espécies (1859) e trata, diretamente, dos aspectos 

emocionais da expressão de animais e seres humanos, reforçando ainda que essa análise, nos 

animais, se mostrava mais fácil de se fazer, pois o ser humano aparentava ser a única espécie com 

a capacidade e o ímpeto de fingir.  

Mesmo que existam há muito tempo, os estudos voltados para expressões faciais continuam 

sendo atualizados constantemente, a exemplo da pesquisa de Matsumoto (2011), Reading facial 

expressions of emotion, na qual o autor mapeia os aspectos da influência das expressões nas 

emoções. A partir desses estudos, muitas outras áreas tomaram as expressões faciais como fonte 

de pesquisa, tais como: medicina, psicologia, segurança e comunicação.  

No âmbito global, as formas de comunicação não verbal são exploradas todos os dias, 

também, para fins de entretenimento, como é o caso da série Lie to Me, exibida pela primeira vez, 

em 2009, pela emissora FOX. A série é uma ficção baseada nas ideias do psicólogo Paul Ekman, 

pioneiro no mapeamento das expressões faciais e sua relação com as emoções. Toda a produção 

foi acompanhada pelo pesquisador para que a série estivesse a mais próxima das pesquisas feitas 

por ele. A produção se trata de uma história envolvendo um especialista em detecção de expressões 

faciais e sua equipe, frequentemente, requisitada pelo FBI, utiliza-se da experiência e material 

intelectual do especialista para ajudar a solucionar crimes. Apesar do tema ser extremamente 

específico, não é a única produção com essa proposta. The mentalist, Elementary, Sherlock, Bones 

e muitas outras séries televisivas utilizam do tema em seus enredos e, muitas vezes, como no caso 

de Lie to Me, a série busca uma maior preocupação com ângulos e enquadramentos de câmera para 

favorecer as expressões no momento em que acontecem.  

Já que o campo do entretenimento busca explorar as expressões faciais como pano de fundo 

em seus roteiros para sensibilizar os consumidores desse material, a publicidade também pode 

utilizar das expressões faciais para sensibilizar os espectadores. Através da atenção aos detalhes da 



 

 

face, formas de representação específica de cada emoção em relação com a narrativa proposta por 

cada material, talvez seja possível, através dessa comunicação mais humanizada, gerar no 

espectador as emoções específicas que trarão maior influência e persuasão da ação que se deseja 

alcançar desse público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 

 

De acordo com Martino (2001), o termo comunicação deriva do latim comunicatio, que 

carrega três elementos principais na formação da palavra: uma raiz munis, que significa estar 

encarregado de, junto ao prefixo co, que expressa simultaneidade e a terminação tio, que reforça 

uma ideia de atividade ou ação. Já segundo Diniz (2010, p. 17), “o termo comunicação deriva do 

latim communicare, que pode ser traduzido como “tornar comum, repartir, participar ou ainda 

trocar opiniões. ” A partir dessas ideias, podemos, então, concluir que a comunicação em si tem 

como objetivo divulgar algo para alguém, pois esta é um ato entre mais de um indivíduo e que visa 

a compreensão da mensagem emitida. 

Mesmo que a definição de comunicação esteja atrelada a um entendimento de uma 

informação emitida, somente a informação não é necessariamente comunicação. Segundo Martino 

(2001), comunicação é uma simbologia agregada a uma informação que pode ser interpretada pelo 

receptor da mensagem.  Dessa forma, é possível entender que, além da comunicação necessitar de 

mais de um indivíduo, ter uma intenção e um significado, ela precisa de uma simbologia e um 

suporte por meio dos quais irá ser emitida para que o outro indivíduo, ou o próprio emissor, 

interprete tais códigos por meio desse suporte e consiga extrair o significado da mensagem.  

A comunicação é a troca de mensagens e, também, um processo conjunto e social, pois 

está atrelada à nossa natureza (MARTINO, 2001). Corroborando essa interpretação, Hohfeldt 

(2001) aborda a comunicação como um processo aprendido e, exclusivamente, humano, que ocorre 

entre seres sociais e, portanto, tem maior facilidade na transmissão de ideias entre indivíduos, que 

exige interação entre, pelo menos, duas pessoas para que ocorra, já que, isoladamente, a 

comunicação não ocorre e sim apenas informação propagada.  

À medida que o ser humano se desenvolveu fisiologicamente e socialmente, essa 

capacidade de comunicação também evoluiu. Para criação de invenções mais complexas, como 

criação de abrigos, caça para alimentação, divisão de tarefas, ou ainda alertar os outros do perigo, 

tornou-se necessário o desenvolvimento da comunicação, pois as intenções de um indivíduo ou um 

grupo ficavam melhor compreendidas, gerando mais chances desse indivíduo ou grupo sobreviver 

(MARSHALL, 2008).  

Sendo assim, a evolução dessa capacidade de comunicação pode ser observada nas formas 

de expressão, como gestos, fala e sinais faciais, que são utilizados de acordo com modelos de 

comunicação que usamos e que contribuem para facilitar nossa vida em sociedade. Nesse sentido, 

Lasswell (1948, p.03) descreve um modelo de comunicação que necessita responder às perguntas 

“quem diz o quê, em que canal, para quem e com que efeito”. 



 

 

Para a facilitar a expressão e a compreensão da comunicação, o ser humano desenvolveu a 

linguagem, que pode ser entendida, de forma simples, como um suporte de troca de informações. 

Assim, torna-se mais fácil que várias formas de linguagem estejam inseridas nessa definição como 

voz, expressões faciais, linguagem corporal ou, até mesmo, linguagem de programação (FISHER, 

2009). Nesse sentido, uma informação única atrelada a uma simbologia pode ser interpretada e, a 

partir disso, a linguagem tornou-se uma forma de simplificar essa comunicação. 

 

2.1 LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL 

 

A comunicação interpessoal pode ser feita utilizando a linguagem verbal e não verbal. A 

linguagem verbal compreende toda forma de comunicação atrelada à língua e a símbolo, tais como 

palavras, sons ou mesmo grunhidos. A comunicação não verbal envolve todas as manifestações 

não expressas por palavras, como os gestos, expressões faciais, posicionamento do corpo em 

relação ao espaço, as posturas, a relação de distância entre os indivíduos ou mesmo a organização 

dos objetos no espaço. Pode ser observada na pintura, nas descrições literárias, esculturas, entre 

outras formas de expressão humana (BARBOSA, ROSA et al. 2010). 

Nesse sentido, de acordo com Pinker (2002), a língua é uma forma de linguagem verbal 

falada ou escrita, que funciona a partir de um conjunto de palavras e conceitos, bem como suas 

representações, que o ser humano possui em sua mente e um conjunto de regras de como dispor 

esses conceitos em forma padronizada, de acordo com sua cultura para poder expressar suas ideias 

e desejos para outras pessoas.  

Outro exemplo de linguagem verbal é a escrita, que foi um dos grandes passos da 

humanidade para o desenvolvimento apropriado da linguagem e seu surgimento está diretamente 

ligado às necessidades humanas de sobrevivência em sociedade. De acordo com Pinker (2002), 

durante a história da evolução humana, as pinturas rupestres já demonstravam a necessidade da 

nossa espécie de registrar eventos e acontecimentos, ou mesmo expressar sentimentos e ideias 

através de algo duradouro.   

Já conforme abordado por Gombrich (1993), uma forma de expressão não verbal é a arte 

rupestre. As pinturas em cavernas eram utilizadas como uma forma de expressar sentimentos dos 

caçadores. O homo sapiens não só registravam os acontecimentos, mas também tentavam, por 

intermédio das pinturas nas paredes, prever acontecimentos e moldar o mundo externo de acordo 

com suas necessidades e desejos.   

Mesmo que a linguagem, como fala e escrita, esteja presente em nossa civilização há muito 

tempo, a comunicação humana vai além da linguagem verbal, do que dizemos e expressamos por 

sons e palavras. Segundo Matshing (2013), a linguagem não verbal representa 80% de toda nossa 

comunicação, enquanto apenas 20% é representada pelas palavras ditas. A partir disso, é possível 

concluir ainda que a comunicação verbal e não verbal trabalha em conjunto, agrupando significados 



 

 

e códigos que, quando interpretados pelo receptor da mensagem, apresentam um sentido mais 

específico. 

A partir disso, é possível entender o valor da linguagem como inestimável para todas as 

áreas da vida, seja para providenciar abrigo, comida, nos relacionarmos uns com os outros ou 

mesmo expressarmos nossa insatisfação com acontecimentos ao nosso redor Pinker (2001). Cabe 

ressaltar ainda que os aspectos políticos e ideológicos, que influenciam a sociedade como um todo, 

também são dependentes da linguagem.  

Ainda nesse contexto, Pinker (2002) explana que a linguagem é uma ferramenta sujeita a 

variações intrínsecas e extrínsecas de acordo com a localidade, personalidade, experiência e carga 

cultural de cada indivíduo. Por outro lado, de acordo com Ekman (2011), embora existam uma 

imensa variedade de expressões faciais por exemplo, sete delas são universais, ou seja, não variam 

de acordo com cultura ou experiências vividas.  

A origem desse entendimento está no fato de que as expressões faciais são reflexos das 

emoções que sentimos e funcionam como forma de comunicar aquilo que percebemos consciente 

ou inconscientemente através das situações que passamos (EKMAN, 2011). Nesse sentido, 

Coutinho (2013) completa explicando como toda forma de linguagem e expressão que trabalhe com 

a emoção é mais facilmente gravada na mente de um indivíduo, pois a memória funciona utilizando 

marcações de emoção para firmar a mensagem com maior eficácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. EXPRESSÕES FACIAIS 

 

No final dos anos de 1950, Paul Ekman, psicólogo e atual referência nos estudos das 

emoções, estava mais focado nas pesquisas referentes aos movimentos das mãos. Os métodos dele 

eram baseados em classificação de diferentes tipos de movimentos e, de acordo com as 

características analisadas, ele poderia dizer, com certa precisão, quais pacientes eram neuróticos e 

quais eram deprimidos, indicando quanto eles melhoravam com o tratamento (EKMAN, 2011).  

No ano de 1965, Ekman foi convidado pela agência de projetos e pesquisa avançada do 

departamento de defesa dos estados unidos para iniciar estudos sobre o comportamento humano.    

Nessa mesma época, as ideias do psicólogo eram de que as expressões faciais eram culturalmente 

passadas e socialmente aprendidas e que variavam entre culturas e povos justamente devido à sua 

aparente complexidade. A partir da curiosidade e de pensamentos já avaliados pelo pesquisador, 

Ekman percebeu uma chance de responder à pergunta sobre a universalidade das expressões ou 

não:  

No primeiro estudo, mostrei algumas fotografias para pessoas de cinco países — 

Chile, Argentina, Brasil, Japão e Estados Unidos e pedi para que julgassem a 

emoção exposta em cada expressão facial. A maioria das pessoas chegou a uma 

mesma conclusão, o que indicou que as expressões podem realmente ser 

universais (EKMAN, 2011, p.21)  
 

Os estudos de Ekman desenvolveram-se por mais de 40 anos e os resultados foram a 

descoberta de sete expressões faciais consideradas universais devido à sua forma de serem 

expressadas e interpretadas pelos outros. Segundo Ekman (2011, p.71) “[...] sete emoções possuem 

uma expressão facial distinta e universal: tristeza, raiva, surpresa, medo, aversão, desprezo e 

felicidade. ” Isso pode implicar que as características que fazem cada uma dessas expressões serem 

universais tenham evoluído juntamente com a linguagem e, portanto, são inatas ao aprendizado e 

estão no foco dos estudos comportamentais referentes a comunicação.  

Os conhecimentos sobre as expressões faciais têm se mostrado, consistentemente, úteis 

para várias áreas da sociedade. Pode-se notar essa aplicação na análise e na detecção de mentiras 

utilizada pela polícia em casos específicos e crimes nos quais mesmo o detector de mentiras não 

garante uma análise segura. É possível interpretarmos a noção de universalidade de uso dos estudos 

das expressões como uma ferramenta que pode ser aplicada através de adaptações em todas as áreas 

que possam conter comunicação ou expressão humana de forma corporal, mais precisamente, a 

expressão facial (CUVE, 2015). 

Corroborando com esse sentido Ekman (2011) é conhecido por reforçar a ideia de que as 

emoções não devem ser necessariamente algo a ser evitado, ao contrário disso, elas desempenham 



 

 

um papel muito importante em nossas vidas, pois nos fazem reagir em relação a ações externas sem 

que precisemos pensar nelas. 

Partindo dessa noção, o autor completa: 

 

O medo nos protege: nossa vida é salva porque somos capazes de reagir às 

ameaças de modo protetor e instantâneo, sem o pensamento. As reações de 

aversão nos deixam cautelosos a respeito de atividades que, literal ou 

figurativamente, podem ser tóxicas. A tristeza e o desespero vindos das perdas 

podem trazer ajuda dos outros. Mesmo a raiva — emoção que a maioria das 

pessoas gostaria de repelir — é útil para nós. Ela previne os outros, e nós 

mesmos, quando as coisas estão nos frustrando. Essa advertência pode conduzir 

mudanças, embora também possa produzir embates. A raiva nos motiva a tentar 

mudar o mundo, a promover a justiça social e a lutar pelos direitos humanos 

(EKMAN, 2011, p.59). 

 

Além das expressões serem representações de nossas emoções, como um reflexo do 

ambiente, o caso contrário também ocorre. O sorriso desencadeia uma série de ações no cérebro e, 

por consequência, no organismo, que são ativadas quando passamos por situações agradáveis. 

(EKMAN. 2011, p.53). Corroborando essa ideia, Coutinho (2013) explica que, além de reações a 

eventos naturais e físicos, as emoções podem, por exemplo, ser desencadeadas por aspectos morais 

que não nos agradam.  

Se por um lado demonstramos nossas emoções através de expressões faciais para 

comunicarmo-nos não verbalmente com outros, por vezes podemos tentar suprimir uma emoção 

reduzindo sua expressão facial, resultando nas chamadas micro expressões faciais. Essas formas de 

expressão facial são caracterizadas pela rapidez com que ocorrem, podendo não ser percebidas com 

facilidade (EKMAN, 2011). 

As expressões faciais podem, por exemplo, nos ajudar a entendermos como nós, emissores 

dessas expressões, reagimos em nossas próprias vidas em relação aos acontecimentos e eventos ao 

nosso redor e, a partir disso, podemos inclusive tentar controlar nossas emoções para que não sejam 

tomadas atitudes erradas em momentos inoportunos ou mesmo aproveitarmos o controle emocional 

para nosso próprio benefício.  

Para que o entendimento das emoções seja mais objetivo e prático, Armindo Freitas, 

Magalhães, professor, psicólogo e fundador e atual diretor do Laboratório de Expressão Facial da 

Emoção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa localizado em 

Portugal, explica em seu livro O Código de Ekman como Ekman e Friensen desenvolveram o 

Facial Action Coding System (FACS), um sistema de codificação da atividade facial que permite 

medir os movimentos musculares da face e, nesse contexto, Magalhães acrescenta:  

 

O sistema mais conhecido e mais utilizado pela comunidade científica é o Facial 

Action Coding System (FACS), criado, em 1978, por Ekman e Friesen. As 



 

 

expressões são assim mensuráveis e desenvolvem-se em contextos específicos 

tendo em conta as denominadas regras de exibição (MAGALHÃES, 2013, 

p.42). 

 

 O sistema possui um manual de mais de mil páginas com todas as configurações faciais 

analisadas por Ekman e Friesen. Esse sistema funciona, primeiramente, a partir de um mapeamento 

da ativação de músculos do rosto, quais são ativados e quais estão relaxados em cada expressão 

facial em determinados ângulos específicos para cada traço da face e a partir disto a análise se dá 

na intensidade, se estão mais relaxados ou tensos e, por fim, através de seu tempo de duração 

(MAGALHÃES, 2013).  

Para que a análise dentro do sistema ficasse mais objetiva, Ekman e Friesen codificaram 

as expressões faciais do Sistema a partir de números e letras (MAGALHÃES, 2013). Para isso, 

primeiramente Ekman e Friesen estabeleceram unidades de ação (UA), que são as sessões da face 

em que a expressão ocorre baseadas na tensão ou relaxamento dos músculos da mesma, como 

evidenciado na figura¹.  

 

  

Figura 1 - “Facial Action Coding System Project” Modelo simples de codificação das unidades de ação 

(UA) da face. fonte: Google Imagens.  
 

 Dentro de cada unidade de ação (UA) os pesquisadores ainda adicionaram a intensidade 

para que a análise possa ser mais precisa já que algumas expressões faciais ativam os mesmos 

músculos que outras, porém não com a mesma intensidade. Para isso o sistema categoriza as 

expressões a partir das letras A, B, C, D, E significando respectivamente Traço de expressão, ligeira 

expressão, expressão marcada ou acentuada, severa ou extrema expressão e por fim máxima 

expressão ou contração (MAGALHÃES. 2013). 



 

 

Cada expressão facial, das sete estudadas por Ekman, possuem uma configuração única na 

face e ativação inconsciente de determinados músculos no rosto que não podem ser ativados quando 

se finge uma expressão facial por exemplo. Já que cada expressão possui uma configuração única, 

então nenhuma expressão pode ser confundida com outra em análise, pois as individualidades 

dessas expressões fazem com que cada uma ative músculos que outras não irão ativar seja na forma 

ou em intensidade da emoção expressada. 

 

3.1. Expressão facial de raiva.  

 

A raiva é a expressão facial de desgosto e ação quanto a isso, ela intimida e transmite 

agressividade, descontentamento e até mesmo violência. De acordo com Ekman (2011, p.125) “A 

face do ataque, da violência, é de raiva”. Ainda de acordo com o autor, “A palavra raiva abrange 

diversas experiências afins. Há uma variedade de sentimentos de raiva, desde o aborrecimento leve 

até a fúria. Não há só diferença na força dos sentimentos, mas também diferenças no tipo de raiva” 

(EKMAN 2011, p.125). 

Um dos fatores mais recorrentes nos estudos das expressões faciais, como os abordados 

anteriormente, é a capacidade dessa emoção gerar um ciclo vicioso, fazendo com que mais pessoas 

se sintam motivadas a ter raiva e por conta disso, muitas outras mais se sentirão persuadidas a 

demonstrar comportamento agressivo (EKMAN 2011). Isso pode demonstrar, quando relacionado 

com o campo da comunicação, que essa expressão em particular tem maior capacidade de se 

espalhar, de sensibilizar outras pessoas.  

Além da grande facilidade que essa expressão facial possui de sensibilizar indivíduos e 

gerar comportamentos cíclicos de agressividade ou intimidação ela também é a expressão facial 

percebida mais rapidamente pelos olhos humanos, mesmo em meio à multidão, a expressão de raiva 

é a que se destaca em nosso campo de visão e possui uma forte evidência para tanto.  

De acordo com Ekman, (2011) quando nossos ancestrais viviam em comunidades 

pequenas, a sobrevivência era um fator determinante e que dominava nossas preocupações, isso 

significa que identificar comportamento agressivo, antes de qualquer outra expressão facial era 

extremamente importante, pois nos alertava quem estava com mais chances de nos prejudicar, seja 

fisicamente ou mesmo psicologicamente.  

Para compreender a expressão de raiva Paul Ekman em seu livro A linguagem das emoções 

utilizou sua filha para demonstrar as emoções e sua formação facial de acordo com o Facial Action 

Coding Sistem e na imagem é possível observar a emoção sendo expressada.  

 



 

 

                                     

         Figura 2:  “A face da raiva” – fonte: livro: A linguagem das emoções (2011)  

 

 

De acordo com Ekman (2011) as sobrancelhas descem, os olhos fixos no alvo a boca serrada e os 

dentes juntos revelam a emoção de raiva. Aplicado ao FACS podemos analisar da seguinte maneira: 

UA 4D (unidades de ação) que representam a parte superior dos olhos e representam sobrancelhas 

baixas e de encontro ao centro linearmente, AU 5E que representam pálpebras levantadas, AU 7B 

que representam a tensão da parte inferior da pálpebra AU 17D representando a tensão da base do 

queixo AU 24E que representa os lábios serrados e juntos e AU 29 que representam a tensão dos 

músculos do maxilar, dessa forma a configuração final para essa expressão é: AUs 4D+ 7B + 5E + 

17D +24E +29C (MAGALHÃES. 2013). Essa configuração ainda apresenta respectivamente um 

tensionamento D (severo), B (leve ou moderado), E (extremo ou máximo), D (severo), E (extremo 

ou máximo) e C (leve ou ligeira expressão) seguindo o modelo Facs de análise para as expressões 

analisadas nesse trabalho. 

 

3.2. Expressão facial de alegria 

 

 De todas as expressões faciais talvez essa seja a que nos mais agrada ao olhar. A expressão 

facial de alegria representa acima de tudo segurança e tranquilidade, também pode transmitir 

concordância com aquilo que se vê ou que se ouve.  

 A felicidade possui uma característica facial básica que é o sorriso, mas não apenas o ato 

de elevar as laterais da boca para cima. Os estudos de  Duchenne de Boulogne, neurologista francês 

do sec. 19, famoso pelos experimentos envolvendo os efeitos da eletricidade no ser humano 

descobriu que o verdadeiro sorriso de satisfação ou alegria difere de todos os outros sorrisos pois 

ativa um musculo em particular, o zigomático maior que é o musculo que está na lateral das 

bochechas e se estende até os cantos dos olhos.   

 Corroborando com essa ideia Ekman (2011, p.215) diz “A comparação revelou que, na satisfação 

verdadeira, em resposta a uma piada, o homem não apenas sorriu, mas ativou o músculo que 



 

 

circunda os olhos”. Isso significa que um sorriso dito verdadeiro, ou pelo menos interpretado pelo 

ser humano a ser mais natural não é apenas sorrido com a boca, mas também com os olhos.  

  Ainda de acordo com Ekman umas infinidades de situações podem envolver essa 

ativação muscular involuntária e nesse aspecto o autor diz:  

 

Quando casais felizes se encontram no fim do dia, o sorriso deles envolve o 

músculo ao redor dos olhos, mas está ausente no caso de casais infelizes. As 

pessoas que discutem a morte recente de um cônjuge e conseguem exibir sorrisos 

que envolvem o músculo ao redor dos olhos apresentam um luto reduzido dois 

anos depois (Não que elas estejam se deleitando com a morte do cônjuge, mas são 

capazes de recordar experiências agradáveis e, por um instante, vivenciar 

novamente a satisfação.) As mulheres que exibem sorrisos envolvendo o músculo 

ao redor dos olhos em suas fotografias do álbum da faculdade apresentaram menos 

aflição depois de trinta anos e maior bem-estar emocional e físico (EKMAN 2011, 

P.216). 

Partindo disso é notável a quantidade de comerciais que envolvem casais felizes sorrindo 

entre si, que trabalham com lembranças de parentes falecidos ou mesmo que contem histórias que 

envolvam sorrisos sinceros relacionados a lembranças do passado. Para todos estes tipos de 

produções, assim como muitas outras, as expressões faciais estão presentes e essa em especial tem 

a capacidade de transmitir satisfação.  

Para fim de entendimento da emoção de felicidade, utilizada para esse trabalho, se mostra 

necessário a utilização do Facial Acting Coding Sistem (FACS) e a configuração inicial dessa 

expressão que segundo Ekman é UA 6C + UA 12C + UA 25C + AU 26C (MAGALHÃES. 2013). 

Essa configuração representa respectivamente a tensão dos músculos ao redor dos olhos, 

mais precisamente os próximos aos cantos dos olhos, a elevação dos cantos da boca em direção aos 

olhos, a tensão para baixo do lábio superior e a tensão para cima do lábio inferior. Ainda 

respectivamente em relação a sua intensidade a configuração da expressão de alegria apresenta-se 

inteiramente em C, ou seja, uma marca da tensão muscular de cada UA e pode ser observada na 

foto do próprio pesquisador ao iniciar seus estudos sobre a expressividade da face.  

 

                             

                     Figura 3: “A face da alegria” -  fonte livro:  A linguagem das emoções (2011).  



 

 

  

É possível observar a contração dos olhos e a elevação dos músculos da bochecha em 

direção aos olhos, a elevação dos cantos da boca o tensionamento para baixo do lábio superior e o 

tensionamento para cima do lábio inferior, o conjunto inteiro forma então a expressão de alegria.  

 

3.3. Expressão facial de medo 

 Poucas expressões faciais são tão rápidas e duram tão pouco quanto a expressão facial de 

medo. De acordo com Ekman (2011, p.163) “A expressão de medo é sempre evidente em um quarto 

de segundo e acaba em meio segundo. É tão rápido que, se você piscar os olhos, não verá o medo 

da pessoa”. Isso se deve ao fato de que o medo é uma expressão facial de alerta, ela tem a função 

de avisar perigo eminente e nesse sentido o autor explica:  

 

 A ameaça de dano, físico ou psicológico, caracteriza todos os gatilhos, temas e 

variações associados ao medo. O tema é perigo de dano físico, e as variações 

podem ser qualquer coisa que aprendemos que pode nos fazer mal, ameaças, por 

exemplo, físicas ou psicológicas (EKMAN. 2011, P.164).  

 

Por se tratar de uma emoção rápida, dificilmente é percebida em fotografias e também se 

mostra a única expressão facial impossível de se reduzir os sinais faciais, diferente de todas as 

outras sete expressões faciais comentadas anteriormente. Isso se deve pelo fato de que a expressão 

facial de medo está relacionada diretamente com uma resposta física natural, o espanto, e por isso 

mesmo que o indivíduo saiba do perigo eminente, a emoção aparece no rosto. 

Alguns comerciais utilizam o medo como tema de divulgação como foi o caso da ação que 

gerou o comercial americano para o filme Carry a estranha, um filme do gênero de terror que 

estreou em 7 de outubro de 2013 com direção de Kimberly Peirce. O Comercial inicia apresentando 

uma mulher sentada em uma mesa de cafeteria quando um homem derruba seu café no colo dela, 

a mulher então se levanta e uma série de eventos paranormais acontecem. A partir disso a reação 

das pessoas ao redor é captada e o medo é uma das expressões mais captadas, pois nesse caso em 

especial os cinegrafistas já previam o que iria ocorrer então se prepararam para captar exatamente 

esse tipo de expressão.  

A utilidade dessa expressão no meio da comunicação pode ser entendida se analisarmos 

ser uma expressão facial baseada em uma forte emoção, o medo, pois já que se mostra uma emoção 

negativa, ou seja, que se deseja evitar no geral, ela também pode ser utilizada como marca na mente 

do consumidor, pois como visto anteriormente a memória é também dependente da emoção que se 

sente no momento do acontecimento.  

Assim como raiva e alegria vistas anteriormente a expressão facial de medo também possui 

uma configuração facial específica e também está presente no FACS. Para essa expressão são 

ativadas 7 unidades de ação (UA) e sua configuração é 1C + 2C + 4B + 5D + 7B + 20B + 26C 



 

 

(MAGALHÃES. 2013). Respectivamente são indicativos do aumento da tensão musculatura do 

centro da testa, tensão muscular da parte lateral da testa, rugas entre os olhos, tensão para cima nas 

pálpebras superiores, tensão para baixo na parte inferior do musculo do olho, lábio esticado e 

maxilar tensionado para baixo. 

Para a intensidade de cada unidade de ação a configuração segue a seguinte sequência 

respectiva a ordem da configuração da expressão 1C (marcado), 2C (marcado), 4B (leve ou 

moderado), 5D (severo), 7B (leve ou moderada), 20B (leve ou moderada) e 26C (marcado).  

     

   Figura 4: “A face do medo” fonte: Livro A linguagem das emoções (2011). 

 

Nossa a abertura dos olhos, a tensão nas bochechas e as laterais da boca que se tencionam 

em direção ao pescoço. Muitas vezes, dependendo da intensidade do medo é possível observar uma 

grande abertura das pupilas e mesmo uma leve abertura da boca. Essa configuração captada em 

breves momentos é que configura a face do medo.  
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4. EXPRESSÕES FACIAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

O ser humano utiliza a fala, escrita, as representações imagéticas, os gestos e as expressões 

faciais para comunicar. Através dessas ferramentas, é possível transmitir mensagens e sentidos, 

tanto objetivos, quanto subjetivos. De forma quase automática, nos comunicamos uns com os 

outros e avaliamos as expressões e comportamentos das pessoas referentes a linguagem não verbal 

em conjunto com suas palavras e sons que emitem para que possamos estabelecer um significado 

para a mensagem transmitida (COUTINHO, 2013)   

Se o ser humano possui uma capacidade inata e automática para se comunicar não 

verbalmente, então a expressão facial é exatamente um reflexo dessa capacidade. Sobre tudo, o uso 

da face na comunicação interpessoal é talvez o ponto mais importante para o entendimento 

completo de uma mensagem e quando a face não consegue expressar, a comunicação torna-se muito 

mais complexa como abordado por Valzachi (2014) que corrobora com essa ideia dizendo:  

 

[...De fato, estudando o caso da paciente S.M., que apresentava grande dificuldade 

em reconhecer o medo no rosto das pessoas, devido a uma lesão na amígdala, o 

pesquisador Ralph Adolphs percebeu uma diferença importante entre a paciente e 

os indivíduos saudáveis no momento da aplicação dos testes, enquanto estes 

últimos se orientavam pela expressão do olhar da pessoa assustada, S.M. evitava 

fitar essa região no rosto avaliado, o que dificultava a interpretação da emoção que 

estava sendo expressa (VALZACHI. 2014, p.01). 

  

Dessa forma, já que comunicação através das expressões é uma característica inata, quando 

ela não esteve presente, como no caso citado por Valzachi (2014), a interpretação da emoção 

tornou-se dificultosa e por conta disso a interpretação da mensagem como um todo era quase 

impossível para a paciente abordada. A partir disso é possível entender o porquê da espécie humana 

representar a face de diversas formas, pois sendo as expressões um reflexo das emoções, nada mais 

correto que o uso dessas expressões faciais para gerar maior sentido na mensagem que se deseja 

emitir e que pode ser vista hoje não só nas comunicações interpessoais, mas também na produção 

artística por exemplo.  

 

 

4.1. EXPRESSÃO FACIAL NAS ARTES 

 

A arte como forma de expressão humana é talvez uma das formas de comunicação mais 

poderosas que a espécie já criou. As pinturas rupestres, o teatro ou mesmo as pinturas modernas 

são formas singulares de expressão, pois estão diretamente ligadas à naturalidade das expressões 

humanas e aos sentimentos carregados no momento da criação (GOMBRICH, 2000). 



 

 

A exemplo disto, no teatro grego, as máscaras, que representam a tragédia e a comédia, 

símbolo das artes cênicas, eram utilizadas pelos atores como objeto através do qual era projetada a 

fala do ator, caracterizando o personagem e a situação, pois mesmo à distância, as máscaras eram 

visíveis e as expressões faciais nelas também (GOMBRICH, 2000). É possível ainda observarmos 

a utilização da máscara como forma de caracterização do personagem, como sugerido por 

Gombrich (2000), pois eram utilizadas para expressar uma determinada classe social ou um herói 

em particular, sempre dentro de um contexto social que era envolvido nas discussões e 

acontecimentos da época. 

Um exemplo de expressão encontrada na arte como representação imagética é a obra 

Gioconda ou Monalisa, de Leonardo da Vince.  Segundo Moraes (2013), evoca emoções e 

características humanas de forma semelhante a que uma pessoa real transmitiria, além disso, a 

própria expressão facial retratada na obra consegue transmitir ainda certo mistério e faz com que o 

observador tente decifrar o sorriso enigmático da personagem. O sorriso da personagem retratada 

aparenta neutralidade, felicidade e até mesmo tristeza se comparado a outros sorrisos mais abertos, 

causando no espectador uma certa confusão e até mesmo curiosidade de procurar compreender o 

que a expressão facial retratada na obra realmente foi criada para transmitir. Como forma de 

reafirmar o que já foi visto anteriormente, esta análise feita pelo autor reforça a ideia de que a 

expressão facial é um dos pontos chave do nosso entendimento para com os outros, pois nossa 

comunicação parece depender da face. 

Outrora o a expressão artística ao vivo como o teatro grego, ou mesmo a pintura estática 

como a obra Monalisa retratavam emoções e significados específicos, muitas vezes ligados à 

cultura da época, o cinema em seguida conseguiu conquistar espaço de forma tão expressiva quanto 

seus antecessores. O cinema iniciou em 28 de dezembro de 1895, no salão Grand Café, em Paris, 

quando os Irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento ao qual 

chamaram Cinematógrafo. O evento causou grande espanto, pois se tratavam de imagens em 

movimento do filme L'Arrivée d'un Train à La Ciotat, exibido no evento (RAMOS, 2006). Ainda 

nesse contexto, Ramos (2006) explana como a evolução do cinema trouxe para o mundo a imagem 

em movimento, e por consequência disto, mais chances de transmitir mensagens, através de 

histórias e situações. Essa nova forma de arte trouxe para o mundo a possibilidade de não só 

eternizar expressões faciais por exemplo, mas torna-las mais vivas, pois o movimento passou a 

fazer parte da transmissão de emoções.  

 Também como meio de comunicação, o advento do rádio e das transmissões de onda, em 

geral, abriram caminho para tecnologias aplicadas para algo mais expressivo como a televisão, 

visto que possui gestos e imagens em conjunto com o áudio, gerando maior transmissão de 

informação (SANTOS E LUZ, 2013). Ainda de acordo com os autores, mesmo que o rádio tenha 

trazido uma revolução na forma de emitir mensagens para a massa, a televisão é mais completa, 

pois apresenta o áudio e o vídeo em conjunto, o que traz maior interação e capta maior atenção do 



 

 

ser humano. Dessa forma as emoções agora não eram estáticas e além disso, poderiam ser emitidas 

para grandes massas. 

 

Com a chegada do cinema após os anos de evolução da fotografia, cresceram os interesses 

de investidores, artistas e do público em geral. A partir disso, no ano de 1913, a população global 

acreditava que o cinema era apenas uma moda passageira e que não substituiria as apresentações 

ao vivo como o teatro, porém, em 1914, o cinema já era fonte de grandes investimentos e produtoras 

como Keystone, fundada nesse mesmo ano e que era caracterizada por ter equipamentos, atores, 

filmes e produções todas em seu nome (CINTI ET AL. 2007)  

Já que o olhar do público foi aumentando gradativamente em relação a essa nova forma de 

comunicação, o audiovisual despertou interesse também em artistas, como o caso de Charles 

Chaplin, diretor e ator de diversos filmes, como Tempos Modernos, O ditador, Luzes da cidade e 

O Garoto. O ator e diretor ficou famoso por interpretar Carlitos, que trazia nas atuações grande 

expressividade corporal e uso constante de expressões faciais para expressar emoções (CINTI et 

al. 2007).  

Nesse contexto, é necessário identificar que dos filmes atuados e dirigidos por Charles 

Chaplin, sua grande maioria era mudo, ou seja, não possuía áudio originalmente. Dessa forma, 

mesmo que as legendas fossem presentes nas produções, a maneira de comunicar e expressar era 

muito mais não verbal do que verbal, o uso de gestos e expressões faciais era de extrema 

importância para comunicar, assim como as roupas que também eram selecionadas de acordo com 

o contexto da narrativa de forma que se transmitisse mais da mensagem do filme (ANDRADE ET 

AL, 2014).  

 

4.2 EXPRESSÕES FACIAIS E LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

Se o campo audiovisual pode e vem já a muito tempo aproveitando das expressões faciais 

como visto anteriormente, então se torna necessário entender quais os artifícios utilizados nesse 

meio para reafirmar essas expressões, ou seja, para tornar a emoção que se deseja expressar, mais 

intensa ou mesmo mais evidente para o receptor da mensagem.  

Partindo desse contexto, o plano cinematográfico é uma das técnicas audiovisuais mais 

poderosas quando se trata de evidenciar detalhes, expressões ou situações e é selecionado, de 

acordo com Martin, como:  

 

 A escolha de cada plano é condicionada pela necessária clareza da narração: deve 

existir uma adequação entre a dimensão do plano e o seu conteúdo material, por 

um lado (o plano é tanto maior ou aproximado quanto menos coisas nele houver 

para ver), e o seu conteúdo dramático, por outro lado (o plano é tanto maior quanto 

a sua contribuição dramática ou a sua significação ideológica forem grandes). 



 

 

Assinalemos que a dimensão do plano determina geralmente a sua duração, sendo 

essa condicionada pela obrigação de deixar o espectador o tempo necessário para 

compreender o conteúdo do plano. Desse modo um plano geral é normalmente 

mais longo do que um grande plano, mas é evidente que um grande plano pode 

também ser longo, até mesmo muito longo, se o realizador quiser exprimir uma 

ideia determinada (MARTIN, 2005, pg. 47). 

 

Dessa forma, é possível interpretar, através do autor, que dependendo da forma com que 

se deseja apresentar uma situação ou mesmo simbologia, os planos podem e devem ser utilizados 

para obter os resultados esperados. Especificamente no caso das expressões faciais, podemos 

entender a função dos planos como parte fundamental na construção do sentido da mensagem pois 

trazem melhor visualização das expressões.  

Ainda nesse sentido pode-se compreender a função dos planos cinematográficos para 

expressões faciais no trabalho de Rodrigues (2010) onde, além de diversos aspectos, são 

trabalhadas as diferenças cruciais entre a forma audiovisual televisiva e a do cinema e que também 

tem em vista, o foco nas expressões faciais para determinadas situações tanto na televisão como no 

cinema.  

 Corroborando com essa ideia, o curta intitulado Dames de Coeur, de Virginie de Véricourt, 

uma cineasta amadora inglesa, abordado no trabalho de Peixoto (2015) traz uma narrativa em torno 

da vida na velhice, a solidão e as emoções e experiências que a terceira idade traz ao indivíduo, 

utilizando olhares e demonstrações do cotidiano de alguns idosos. Uma das características 

principais do curta é a preocupação com os planos, mudando-os quando uma expressão era 

importante para construção do sentido desejado.  Nesse sentido Peixoto (2015) diz: “Assim, a 

câmera de Virginie trabalha ora fechada (nas fotografias e nas expressões faciais de quem as 

observa), ora aberta (mostrando a cumplicidade entre elas, seus risos e emoções) e a imagem 

expressa, assim, um clima de intimidade entre a antropóloga e as pessoas filmadas. ” 

Assim como a construção de sentido através de planos cinematográficos como os de 

Peixoto (2015) a montagem também é um fator determinante para a compreensão da mensagem e, 

para a expressão facial em especial, o Efeito Kuleshov faz com que mesmo uma expressão neutra, 

sem nenhum músculo ativado como explicado por Ekman (2011), possa obter um sentido único se 

essa imagem for seguida de outras imagens carregadas de outros significados.  

 O efeito Kuleshov tem sua definição baseada nos estudos de Lev Kuleshov e pode ser 

definido como: 

“ [...Aquele em que um mesmo plano aproximado do rosto de um ator, escolhido 

o mais inexpressível possível, é montado, sucessivamente, com vários planos que 

o contextualizam de modo diferente e levam o espectador a interpretar 

diferentemente e até perceber diferentemente os planos de rosto...] (Amont 2011, 

p.93).  

 

Dessa forma, além do sentido natural interpretado pelo ser humano para uma expressão 

facial, ainda é possível interpretar a montagem, ou seja, a edição subsequente de imagens após a 



 

 

expressão facial como determinantes para a compreensão da mensagem como um todo, e que pode 

ainda corroborar, ou dificultar a interpretação dessa expressão facial.  

O que é visto pode ser posto em contraste e dessa forma o sentido da mensagem, mesmo 

de uma expressão facial neutra, altera por completo, o que se analisado de maneira mais ampla, 

pode gerar interpretações diversas.  

Seguindo esta linha de pensamento Andrade sugere que “ Com a introdução do som no 

cinema, houve uma suavização da expressividade dos atores para manter equilíbrio entre essas duas 

ferramentas” (ANDRADE, 2014, P 03). Nesse contexto, ao longo dos anos, as produções 

audiovisuais passaram a ser distribuídas entre os países, primeiramente através de cabos, quando 

muito distantes; e finalmente com o desenvolvimento de satélites, tornando-se possível transmitir 

para praticamente qualquer lugar do mundo. (SANTOS E LUZ, 2013).  

Se a televisão consegue disseminar a mensagem para mais pessoas, como explicado por 

Santos e Luz (2013) e as expressões faciais estão presentes na televisão, seja através de séries ou 

mesmo comerciais como abordado anteriormente, é possível analisarmos ainda a importância dos 

ângulos e planos no favorecimento das expressões faciais, pois a evolução do cinema proporcionou 

grande mudança na forma de expressar, como explanado por Cruz:  

 

O deslocamento da câmera que abandonou sua imobilidade e passou a explorar o 

espaço, mudando o seu ponto de vista. Ela deixou a posição de espectadora de um 

teatro e passou a se mexer, procurando o melhor lugar para ver e contar uma 

história (CRUZ, 2007, p.24). 

  

Além disso, a câmera passou a buscar a expressividade e se concentrar em detalhes, não 

somente na composição toda como explicado por Carrasco “Fechar o plano em um olhar, um 

sorriso, uma expressão, algo que jamais havia acontecido em qualquer forma dramática. A 

possibilidade de selecionar a imagem, do todo ao particular e deste, ao mínimo detalhe” 

(CARRASCO, 2013, P, 72). 

Ainda nesse sentido, Cruz (2007) acrescenta que as novelas televisivas, talvez por seu tema 

e tamanho reduzido da televisão fazem um grande uso do Close up e o Super close up, pois estes 

planos demonstram emoção dos personagens, expressadas diretamente pelo rosto, o que demonstra 

a importância da união entre ator, direção e câmera na geração da mensagem.  

O desenvolvimento do audiovisual, passando pela expressividade do cinema mudo, a união 

com o áudio e, finalmente, a distribuição desses materiais audiovisuais com o advento da televisão 

trouxeram uma mudança muito grande na forma de como o ser humano percebe a mensagem, que 

não é natural, ou seja, diretamente vinda de um ser humano, mas sim vinda de uma máquina, como 

é o caso da televisão. Dessa forma, é possível ainda, concluir que o audiovisual, quando voltado 

para publicidade, pode aproveitar das expressões faciais como forma de reafirmar a mensagem que 

se deseja emitir, sempre em conjunto com planos de câmera que favoreçam estas expressões faciais. 



 

 

5. NARRATIVA E MENSAGEM PUBLICITARIA 

 

Compreende-se, por intermédio de Muniz (2004), que a evolução da publicidade está 

diretamente atrelada aos processos e às necessidades de cada época da história da humanidade. 

Além disso, as ferramentas utilizadas para propagar as mensagens também são inteiramente 

dependentes da sociedade, evolução tecnológica, como as citadas anteriormente, e cultura dos 

povos que a praticaram. 

A exemplo disto, a invenção da prensa de Gutenberg surge no século XV e traz consigo 

uma nova fase na expressão de sentimentos e ideias. A utilização do papel se torna mais viável e 

mesmo antes da invenção dos grandes livros, os panfletos já eram impressos. Nessa época, também 

que surge o primeiro cartaz impresso de que se tem conhecimento e tinha como intuito divulgar 

uma manifestação religiosa, o Grande Perdão de Nossa Senhora (MUNIZ, 2004).   

          De acordo com Muniz, “os primeiros anúncios impressos tinham como finalidade única 

chamar atenção do leitor para algum fato específico e assim a mensagem publicitária ainda não 

pretendia ser sugestiva e detinha-se na informação ou declaração e não na persuasão (MUNIZ. 2004, 

p.02).” A publicidade ainda estava se estabelecendo e a persuasão ainda era pouco desejada, visto 

que talvez a própria noção de convencimento através de anúncios era pouco conhecida ou 

difundida. Entretanto, os aspectos relacionados à divulgação de notícias ou informações em geral 

eram mais comuns para a sociedade da época (MUNIZ. 2004).  

 

 Talvez poucas coisas sejam tão importantes quando a mensagem que um audiovisual, um 

outdoor ou um anúncio impresso transmitem. Para que cada peça consiga atingir seu objetivo 

principal, seja qual for este, o uso do sentido não verbal e verbal do material publicitário divulgado 

pode ser a chave.   

 Para nortear o sentido de um anúncio impresso por exemplo, a redação publicitária sempre 

foi muito valorizada, até mesmo sobre outras áreas da publicidade como explica Maffia (2013, p. 

19) “Hierarquicamente, os redatores estavam acima dos diretores de arte, que apenas desenvolviam 

o layouts seguindo as recomendações dos primeiros” Talvez por essa valorização maior da redação 

sobre outras áreas que então se deu início essa diferença do que é mostrado (os layouts) e do que 

se deseja transmitir (o que é escrito) e corroborando com esse sentido Hoff  e  Gabrielli  (2004,  p.  

103) explicam que, “É preciso que tenhamos uma adequada relação entre texto e imagem, ou seja, 

uma relação entre informação visual e verbal que aumente o poder de informação do anúncio”.  

 Dessa forma é possível compreender o texto, ou mesmo a narrativa publicitária como uma 

peça da construção do sentido total de um anúncio ou audiovisual, uma parte de um todo que em 

conjunto com imagem, seja esta produzi fada digitalmente, fotografada ou gravada, carrega parte 

do sentido da mensagem.  



 

 

 Já que o texto é uma parte do sentido da mensagem publicitária, e a escrita, como visto 

anteriormente faz parte da comunicação verbal, pode-se entender o texto publicitário como mais 

uma forma de expressão da linguagem verbal e, portanto, pode ou não estar em equilíbrio com 

expressão não verbal que por sua vez necessita ter um propósito relacionado com a intenção ou 

narrativa do que está sendo proposto como explica Maffia (2013, p. 25) “[...] dessa  forma,  a  

comunicação  visual somente se  sustenta como comunicação  quando  há um  propósito  na  imagem  

e  quando  esse  propósito  pode  ser  entendido  por  quem a percebe”. Isso significa que mesmo 

que o equilíbrio entre o que é verbal e o que é não verbal existir, de nada servirá a comunicação se 

o propósito da mensagem não verbal não for explícito, pois o sentido da narrativa, da intenção da 

mensagem. 

 Ainda nesse contexto compreende-se então através de Maffia (2013) que a narrativa é uma 

parte importante da construção do processo de percepção por parte do espectador de um material 

publicitário. Sendo assim, é possível interpretarmos a narrativa e as formas não verbais de 

comunicação como ferramentas pelas quais se pode utilizar de diferentes maneiras para sensibilizar 

um público específico.  

 Através dessa linha de pensamento é cabível utilizarmos então aquilo que é expressado de 

forma não verbal (as expressões faciais) em equilíbrio ou em desequilíbrio com aquilo que é se 

deseja expressar (narrativa). Dessa forma, pode-se criar diversas formas de expressão de uma 

mesma mensagem, utilizando o jogo entre o que se deseja expressar e o que se expressa de fato. 

 

6. Mensagem publicitaria audiovisual 

 

Na construção de uma produção audiovisual algumas etapas básicas como a criação 

de um roteiro são essenciais. No intuito de transmitir uma mensagem através de um 

audiovisual é necessário o estabelecimento de um ponto de virada na trama. Para Barreto 

(2004) o ponto de virada é a etapa que leva o audiovisual de um ponto coerente para uma 

quebra, fazendo novas interpretações surgirem. Nem todos os audiovisuais possuem um 

ponto de virada, mas sim um clímax, o momento em que a maior parte de informações ou 

acontecimentos se estabelecem, fazendo também com que novas interpretações surjam a 

partir disso.  

Ainda nesse contexto, a solução também é uma etapa importante para construção 

de sentido de um audiovisual. A solução é a resolução da história ou do conflito, é na 

solução que os problemas se resolvem ou não se resolvem. Não necessariamente a solução 

está ligada a atitudes positivas, com finais felizes, mas sim com finalização das ações 



 

 

iniciais da trama, dando fechamento das questões levantadas inicialmente e encaixando o 

que se revelou no ponto de virada ou clímax (BARRETO, 2004).  

Para que o espectador mantenha atenção no audiovisual é necessário que o 

espectador identifique os fatores de semelhança que trazem maior familiaridade com o 

audiovisual e complementando Barreto (2004, p.64) explica: “Em novelas, seriados e 

filmes é difícil que o espectador mantenha a atenção durante o tempo todo, para isso é 

preciso criar momentos de identificação com o espectador”. Os momentos de identificação 

são definidos pelo autor como cenas específicas ou situações específicas que fazem com 

que se tenha vontade de continuar assistindo. Em novelas, de acordo com Barreto (2004) 

são utilizados momentos de identificação no final de cada capítulo, como uma discussão 

amorosa, para que o espectador tenha vontade e ansiedade de assistir o próximo.  

Assim como as etapas descritas anteriormente, o ritmo também é necessário para 

que o audiovisual capte atenção do espectador. Mesmo um comercial de 30 segundos pode 

ser maçante de se assistir se o ritmo não for coerente. De acordo com Barreto (2004) não 

existe uma definição fixa de ritmo, mas ele está ligado a construção dos acontecimentos 

em sua ordem, tempo de duração e ligado a todas as outras variantes de um audiovisual, 

como música, sonoplastia e atuação dos personagens.  

Como abordado nos capítulos anteriores, a face é uma representação das emoções 

de um indivíduo e pode relevar até mesmo sua forma de pensar sobre determinadas ações. 

A partir disso, é possível identificarmos no personagem de um audiovisual, na sua atuação, 

um ponto chave na construção da mensagem de um comercial por exemplo. Nesse sentido, 

Barreto (2004) explica que não é necessário explorar todos os aspectos detalhados de um 

personagem para que este seja utilizado de forma harmônica com o audiovisual, basta que 

se use marcas de personalidade ou mesmo estereótipos para dar uma prévia da sequência 

de acontecimentos entre dois personagens por exemplo. Nesse sentido, podemos ver 

também como as referências podem ser utilizadas para sintetizar a mensagem e contribuir 

para um melhor entendimento sobre o que se está sendo apresentado para o espectador. 

Para Barreto (2004, p.98) “É mais fácil criar a partir de algo já existente do que a partir do 

nada”. Isso deve-se ao fato de que todos possuímos imagens gravadas em nossas mentes e 

muitas dessas são conhecidas por uma grande parte da população e por isso é interessante 

utiliza-las para gerar, novamente, identificação com o espectador e captar sua atenção.  

Os gêneros cinematográficos por exemplo, estão ligados diretamente a aspectos já 

conhecidos pelo ser humano, pois são representações gerais de emoções e sentimentos 



 

 

sendo grandes influentes de tomada de decisão e comportamento e como visto 

anteriormente, fazem parte do dia a dia de cada indivíduo.   

A partir da reflexão do autor, pode-se então entender como as expressões faciais 

podem ser utilizadas na geração de sentido de forma rápida, pois demonstram como o 

personagem se sente em situações adversas. Portanto, são também ferramentas de 

identificação com o espectador, visto que as expressões faciais são universais e 

identificadas pelo ser humano de forma muito rápida como abordado nos capítulos 

anteriores.   

A mensagem publicitária é composta de diversas variantes que em conjunto 

constroem aquilo que entendemos dessa mensagem. Para dar um norte para essa mensagem 

os comerciais se encaixam em gêneros específicos de representação cinematográfica e 

corroborando com esse sentido Toscano (2009, p.23) explica: “Ao buscarmos o sentido de 

gênero, no dicionário, encontramos inscrita a ideia de classificação e de estilo, em 

particular nas artes plásticas e na literatura.” Isso significa uma classificação ou mesmo um 

estilo de se expressar uma determinada ideia.  

 O gênero de terror está baseado na ideia de suspensão da emoção, apreensão ou 

mesmo expectativa. No terror ou suspense aquilo que se espera é mais importante do que 

aquilo que é apresentado em seguida. A tenção é predominante nesse gênero e por conta 

disso a trilha sonora, a sonoplastia e mesmo os efeitos de câmera procuram sempre estar 

em harmonia de expectativa, fazendo com que o espectador se sinta apreensivo em relação 

ao que está sendo mostrado (FERREIRA, 2009).  

 A inspiração ou base para as produções desse gênero cinematográfico estão 

geralmente ligadas ao conto fantástico. O conto fantástico é explicado por Ferreira da 

seguinte maneira:  

O conto fantástico está no limiar entre a realidade e a fantasia, desde o século 

XVIII os ingleses já tinham explorado através do romance gótico o sobrenatural, 

os fatos macabros e as apavorantes imagens fantasmagóricas. A relação entre a 

realidade do mundo (FERREIRA.2009, p.05) 

 

Dessa forma é possível entender o motivo pelo qual monstros, fugas da realidade e 

atividades de caráter paranormal são utilizadas em produções ligadas a este gênero.  

Ainda nesse sentido o motivo pelo qual o terror nos atrai, ou nos faz desejar ver 

também deve ser compreendido, pois só assim é possível obter melhor entendimento do 

uso deste nas produções audiovisuais.  

A origem do gosto pelo terror está ligada a traços biológicos que nos remetem ao 

medo da morte ou a apreensão por alguém que irá morrer ou sofrer. A apreensão se dá pelo 



 

 

fato de que o espectador já imagina o que poderá acontecer, porém o personagem 

representado não. O desejo por procurar um gênero como esse está relacionado a adrenalina 

que é liberada na corrente sanguínea em situações de risco, assim como na euforia que o 

gênero de terror traz contribui para um desejo cada vez maior e atenção maior ao 

audiovisual (FERREIRA, 2009).  

Entende-se a partir de FERREIRA (2009) que o terror é acima de tudo um gênero 

ligado a traços biológicos de tensão e apreensão e é de desejo do espectador devido ao 

mistério e desconhecido que liberam sensações de euforia no indivíduo, fato este que pode 

ser explorado cada vez mais pelos produtores de materiais audiovisuais. 

Assim como o terror, a comédia também é tratada historicamente com nossa carga 

biológica e cultural. A origem da comédia como gênero definido, para Filho (2009) vêm 

da palavra “Kômos”, festa popular, ou de “kómas”, aldeia, pois os comediantes eram assim 

chamados por viverem em meio as aldeias devido a não serem bem considerados nas 

cidades e pelas classes mais altas.  

Nesse sentido, Filho (2009) trata do gênero como uma representação, não do 

ridículo, como seria de se esperar, mas sim do fora do comum, porém diferente do terror, 

não apresenta perigo ou mistério, apenas situações fora da ordem natural ao qual o ser 

humano está acostumado. Pode se entender que a emoção mais presente na comédia é então 

a surpresa, o inimaginável perante a uma situação que seguia um rumo esperado.   

Corroborando com essa ideia, Nogueira (2010) explica que o gênero de comédia, 

dentre outras,  trabalha com seis formas de expressões: o exagero, o qual assenta na lógica 

da hipérbole e tende a espantar o espectador, o equívoco, que faz com que os espectadores 

sintam-se confusos em relação as interpretações do tema apresentado,  o absurdo, que tende 

a acentuar a vulnerabilidade da lógica dos acontecimentos (loucura),  o insólito, o qual a 

credibilidade não existe e a aleatoriedade das ideias é que constrói o sentido da mensagem; 

o escatológico, que consiste em provocar o espectador com temas polêmicos ou uso do 

nojo ou falta de educação e por fim o anacrónico, que coloca em confronto universos 

diferentes de personagens que tentam interagir mas não conseguem devido a suas 

divergências.  

Apesar da intenção da comédia ser a de provocar o riso, é interessante ressaltar que 

felicidade não é exclusiva da comédia, assim como a tristeza não é exclusiva da tragédia. 

A partir disso Filho explica: 

Feliz não define a comédia, e o epílogo infeliz não é exclusivo da tragédia. Mas é 

certo que a comédia se interessa pelas situações que provocam o riso. Por outro 

lado, o riso não constitui o componente essencial da comédia (FILHO.2009, p.07). 



 

 

 

A loucura também pode ser retratada no terror, pois como visto anteriormente é um 

gênero que busca o inesperado e a tensão sobre o que se desconhece, porém também pode 

estar presente na comédia. Quando a loucura é representada de forma inofensiva, mas ainda 

inesperada, o que antes era uma característica do terror, pode passar a ser interpretada como 

um forte indício de comédia e por fim causar risos. 

Através disso é possível entendermos a comédia como uma representação não 

usual, que gera surpresa como emoção principal e está ligada aos aspectos de fuga do 

comum, mas de forma inofensiva. Além disso, este gênero não está somente ligado a 

felicidade, pois mesmo situações negativas, como a loucura de um indivíduo, podem 

contribuir para a construção desse gênero. 

Se o terror utiliza a tensão e a comédia o inesperado, o drama, como gênero, 

trabalha com a seriedade das situações, como explicado por Nogueira (2010, p.29) “Se 

existe uma qualidade emotiva que o drama procura sublinhar ela é, sem dúvida, a seriedade 

dos factos. ” Dessa maneira, o gênero do drama utiliza aquilo que se espera do personagem, 

procura explorar os aspectos humanos de forma coesa com a realidade, utilizando fatores 

sociais e emocionais para garantir o sentido da mensagem. Além disso o drama explora a 

realidade como é de fato, geralmente de forma analítica e é comum observar críticas 

juntamente com este gênero, pois busca a problematização da sociedade, dos dogmas e 

valores que a o ser humano possui (NOGUEIRA, 2010).  

A caracterização dos personagens no drama está descrita em personalidades 

carregadas de complexidade, já que o mais importante para este gênero, do ponto de vista 

narrativo, são as consequências dos conflitos sobre aqueles que os vivem e para isso 

Nogueira (2010) descreve cinco tipos de expressões comumente utilizadas para representar 

esse gênero: o drama social que coloca os personagens em confronto com uma concepção 

do mundo ou de ideias entre ou de sua identidade, o drama bélico remete necessariamente 

para situações que envolvam violência de elevada violência como são os cenários de guerra 

ou as suas consequências sociais e emocionais, o drama psicológico, que coloca, 

frequentemente, o indivíduo em confronto consigo mesmo, com os seus medos ou 

incertezas, com a sua insegurança ou as suas convicções, o drama romântico que procura 

focalizar a sua atenção nas relações afetivas de maior intimidade e por fim o político, que 

visa questionar ou promover certos paradigmas ou valores políticos vigentes suas 

consequências na sociedade e nos indivíduos retratados.  



 

 

A partir desse contexto, é possível entendermos o gênero do drama como uma 

representação que problematiza o comum social, ou mesmo o que se vê como comum de 

um indivíduo, sempre levando em consideração as questões emocionais do ser humano, 

gerando conflitos, externos ou internos entre indivíduos e promovendo discussões sobre 

valores, dogmas e visões de mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   7. METODOLOGIA 

 

A linguagem não verbal, mais precisamente as expressões faciais são um tópico importante 

para comunicação humana. No contexto das produções audiovisuais atuais, é possível identificar 

cada vez mais competitividade entre as produtoras e empresas que buscam identificação com o 

consumidor em suas produções. Sendo assim, a pesquisa e entendimento da relação entre 

expressões faciais e mensagem publicitária podem agregar muito valor no conteúdo final criado, 

trazendo maior identificação com os audiovisuais por parte dos espectadores. 

Assim, o presente estudo se dedicou em observar a relação das expressões faciais no 

conteúdo publicitário audiovisual. Para tanto o trabalho se guiou nos objetivos específicos que estão 

diretamente ligados com a relação das expressões faciais de raiva, medo e alegria com 3 

audiovisuais nacionais que utilizam do apelo à emoção através de atores, para construir suas 

mensagens.   

       O presente trabalho trata de pesquisa qualitativa, pois de acordo com Minayo (1999), na 

abordagem qualitativa não buscamos a verdade como sim ou não, por exemplo, certo ou errado, ou 

dados numéricos, ou seja, devemos ter como primeira preocupação a compreensão da lógica, o 

entendimento completo dos resultados através das variáveis que a pesquisa traz. Nesse sentido, é 

ótima maneira de abordar o tema, pois as expressões faciais são formas não verbais de comunicação 

e são reflexos diretos das emoções que o ser humano sente em determinadas situações (EKMAN, 

2011). Justamente pelo fato de serem um reflexo daquilo que se sente que se tornam complexas 

para supor toda a gama de emoções que o indivíduo em especial está sentindo e em qual intensidade 

de forma objetiva como escalas numéricas ou dados concretos. Assim, as expressões faciais podem 

ser de grande valia para a compressão humana como um todo e como um meio pelos qual se pode 

reafirmar a mensagem e de que forma isso ocorre. 

      Além de ser uma pesquisa qualitativa, também é de caráter exploratório, pois, de acordo com 

Gehardt e Silveira “Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (2009, p. 35).  

 Nesse sentido, as expressões faciais são estudadas desde o século 19 por Charles Darwin e 

nos últimos 40 anos, por diversos psicólogos, em especial, Paul Ekman, que como visto nos 

capítulos anteriores, dedicou boa parte de sua vida ao estudo exclusivo das mesmas. Por conta de 

ser um tema estudado por tantas áreas. É necessário dedicar-se ao conhecimento de tais teorias ou 

abordagens para poder conjecturar sobre o tema inserido na comunicação.  

 Exatamente por se tratar de um tema com embasamento científico ligado a psicologia e 

outras áreas da saúde, também possui uma gama de conexões, como na medicina, biologia e até 

segurança, é também imerso em diversas variáveis que podem ser analisadas para fim de se criarem 

novas hipóteses e diferentes abordagens para os temas relacionados. Dessa forma, a pesquisa de 

caráter exploratório está firmemente ligada aos objetivos desta pesquisa, pois irá contribuir para 



 

 

um melhor entendimento do tema, proporcionando maior familiaridade com o problema tornando 

as metas mais visíveis.  

A técnica de análise selecionado para esta pesquisa foi a análise fílmica, pois se mostrou o 

método que possibilitou maior aplicabilidade com o tema de expressões faciais em comerciais 

audiovisuais. Essa técnica pode ser vista como a decomposição de um filme e mesmo que existam 

metodologias específicas e universais para descrever esta forma de análise é comum observarmos 

pelo menos duas etapas principais para análise fílmica. Em primeiro lugar é necessário decompor 

filme, seja ele publicitário ou cinematográfico. Dessa forma, busca-se então obter uma ampla visão 

do que será analisado e certo filtro daquilo que é mais importante para a segunda etapa. A segunda 

etapa por sua vez consiste na interpretação dos elementos decompostos, desta maneira, é possível 

obter conclusões com base no que se interpretou ( VANOYE, 1994). Assim, busca-se, através desse 

método, o entendimento geral do comercial e dos elementos nele presentes, a fim de obter uma 

conclusão satisfatória quanto a relação das expressões faciais com a construção da mensagem em 

filmes publicitários.  

        A partir uma pesquisa bibliográfica que se trata de um levantamento de autores e materiais 

que contribuam para a imersão do tema e seu entendimento (Galvão, 2009), foram desenvolvidas 

as bases para a interpretação do objeto de estudo. Por fim, acredita-se que este método de pesquisa 

dará conta de construir um embasamento teórico necessário que de respaldo para posterior análise 

e interpretação.   

 O manual de expressões faciais desenvolvido por Paul Ekman possui mais de mil páginas, 

assim como os estudos de Charles Darwin sobre o tema, que datam do século 19 e estão imersos 

em diversos livros e materiais, pois como visto anteriormente, se mostra um tema abrangente e que 

possibilita diversas ligações. Para que o entendimento da história, funcionamento e aplicação das 

expressões faciais fosse o mais fiel possível com as pesquisas já feitas sobre o assunto é necessário 

a utilização de uma pesquisa bibliográfica, pois esta, possui a característica de facilitar a imersão 

no tema e a compreensão das aplicações já realizadas deste tema. 

      Para que se pudesse identificar a relação das expressões faciais em comerciais audiovisuais, 

foram selecionados três comerciais que estivessem ligados ao problema que este projeto busca 

responder. Dessa forma, as escolhas dos objetos de estudo deste projeto de pesquisa são baseadas 

em uma escolha por conveniência, pois se acredita que marcas conhecidas invistam mais em 

atores e atrizes treinados para expressar emoções através de expressões para aparentarem ser mais 

espontâneas a fim de obter maior aceitação do público alvo.  

 Ainda nesse sentido, a escolha se deu a partir das algumas emoções previamente 

selecionadas que se busca identificar e que são: raiva, alegria e espanto pois estas, de acordo com 

os autores utilizados nesse trabalho, são universais e, por isso são mais facilmente identificáveis 

em comerciais audiovisuais.  

 



 

 

7.1. CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Para que esta pesquisa conquistasse uma análise mais sólida, foram determinados critérios 

para observação de análise para os objetos de estudo. Desta forma, é possível eliminar o maior 

número de variáveis e obter uma visão ampla da participação das expressões faciais para com a 

produção audiovisual publicitária.  

 

A) Facial Action Coding System 

 

Como visto anteriormente, para que as expressões faciais possam ser analisadas com maior 

objetividade é necessário a utilização de um padrão facial para cada expressão utilizada nesta 

pesquisa. O facial Action Coding Sistem ou FACS, foi desenvolvido por Paul Ekman como um 

modelo de padronização para o reconhecimento de expressões faciais. Nesta categoria procura-se 

utilizar este modelo para dar embasamento no reconhecimento das emoções que estão sendo 

expressadas nos objetos de estudo.  

 

B) Planos e enquadramentos 

 

Nesta categoria busca-se explorar os aspectos referentes a planos e enquadramentos 

cinematográficos, assim como a edição, como agem em conjunto com as expressões faciais, 

reafirmando a mensagem inicial percebida nos objetos de estudo e sua influência ou não na 

percepção geral desses comerciais.  

 

C) Narrativa e mensagem do audiovisual.  

 

Nesta categoria busca-se encontrar o sentido da mensagem transmitida pelo audiovisual, 

ou seja, qual a mensagem que se deseja passar com ele. Observar quais as evidências que suportam 

o sentido inicial percebido da narrativa do comercial, a fim de compreender como se relacionam 

com as expressões faciais emitidas pelos personagens presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. OBSERVAÇÕES E ANÁLISE 

 

Cada audiovisual selecionado possui uma intenção, ou seja, uma narrativa que conta uma 

história, que expressa uma ou mais emoções para o espectador e espera transmitir o máximo dessas 

emoções e ideias para o mesmo. Toma-se como pressuposto que a intenção de uma produção 

publicitária como os audiovisuais selecionados são importantes para o entendimento como um todo 

da mensagem publicitária desejada de cada material. Todos os audiovisuais selecionados, foram 

escolhidos a partir de análises prévias das expressões faciais transmitidas, assim como do contexto 

em que estão inseridas juntamente com a narrativa e intenção de expressão desses audiovisuais. A 

seleção de cada expressão foi determinada pela universalidade de sete expressões faciais: medo, 

raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa e desprezo (EKMAN, 2011).  

 

8.1 Objeto de estudo 1: Comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) 

 

8.2 Ficha técnica  

Para análise da expressão de medo, foi escolhido o comercial da marca de chocolates Bis, 

pois a expressão aparente na análise superficial se mostrou coerente com uma expressão de medo.  

 

Ficha técnica do comercial: Titulo: Feito para Dividir – Susto e Portas. Duração: 2×30″ 

2×15″ 1×7″ Cliente: Mondelēz Brasil. Produto: Lacta Bis. Ano de Produção: 2016. Agência: 

Wieden+Kennedy Sao Paulo. Produtora: Nash.  

 

8.3 Sinopse 

Uma figura masculina está sentada na poltrona de sua casa assistindo televisão com as 

luzes apagadas e com os pés apoiados na base para os pés da poltrona, em seguida a cena mostra o 

mesmo personagem com uma caixa de chocolates Bis em suas mãos, abrindo a embalagem azul 

clássica da marca. O telefone toca e o personagem se levanta para atender deixando a caixa em 

cima da mesa em sua frente.  

A cena seguinte apresente a televisão trocando do canal que estava sendo transmitido para 

estática e então troca novamente para imagem de uma figura feminina, fazendo referência ao filme 

O chamado de 2002. A figura se movimenta para sair da televisão e anda abaixada sobre os joelhos 

até a mesa para pegar o pacote de chocolates da marca.  

A figura então pega o pacote e retorna para entrar novamente na televisão. Quando essa 

figura está entrando na televisão o personagem que havia saído agarra sua perna, a figura feminina 

então vira-se em direção a ele e grita, o que o faz gritar também, ela grita novamente pelo grito dele 

e ele novamente pelo grito dela. A cena então apresenta um close do personagem masculino que 

pergunta para a figura feminina se ela pode deixar um pouco do chocolate para ele. Um corte súbito 



 

 

ocorre no audiovisual mostrando então a cena final com os dois personagens sentados no sofá 

dividindo os chocolates da marca. Por fim uma narração com voz masculina entra com a frase: Bis, 

feito para dividir.  

 

8.2 FACIAL ACTION CODING SISTEM 

 

O audiovisual inicia com expressão neutra do personagem destacado na cena, o que 

significa que nenhum musculo está sendo tensionado para expressão de qualquer emoção, é um 

estado completo de relaxamento muscular facial. Desta forma, isso também infere que o estado 

emocional do personagem, é estável e nenhuma emoção se manifestou como reflexo de um 

estímulo externo.  

 

        Figura 5: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:01). 

 

Inicialmente se especulou que haveria um sorriso presente no frame seguinte de tempo 

00:02 segundos, representado na figura 6, cuja configuração facial deveria ser UA 6C + UA 12C + 

UA 25C + AU 26C, ou como visto nos capítulos anteriores, deveriam ser representações de uma 

face com o tensionamento dos músculos ao redor dos olhos, a elevação dos cantos da boca em 

direção aos olhos, o tensionamento para baixo do lábio superior e o tensionamento para cima do 

lábio inferior. Ainda respectivamente em relação a sua intensidade a configuração da expressão de 

alegria deveria se representar inteiramente em C, ou seja, marcações das linhas de expressão da 

face. Apenas as tensões dos cantos da boca estão presentes (UA 12C), porém nenhuma outra 

unidade de ação correspondente a felicidade propriamente dita foi encontrada. O que se vê na 

realidade nesta expressão não corresponde necessariamente a emoção de felicidade original descrita 

por Ekman (2011) mas sim uma espécie de sentimento comumente associado a conquista, 

superação ou mesmo satisfação que talvez esteja relacionado ao consumo do chocolate da marca.  



 

 

      

         Figura 6: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:02). 

 

Ainda nesse contexto é possível compreender o uso de uma expressão menos aberta, ou 

seja, com menos intensidade para essa cena, pois o personagem se encontra sozinho no ambiente 

até o momento do frame descrito e não haveria necessidade de grandes expressões para 

comunicação com mais ninguém no local, visto que de acordo com Pinker (2004) a linguagem não 

verbal e por consequência as expressões faciais são úteis para comunicação entre pelo menos dois 

indivíduos e não apara apenas um indivíduo para consigo mesmo.  

A cena, que pode ser vista na figura 7, seguinte mostra o personagem ouvindo o som do 

telefone, ele vira seu rosto para direita e observa a direção em que se levantará nos segundos em 

diante. A expressão emitida pelo personagem novamente não corresponde a nenhuma emoção 

específica, apenas atenção quanto ao som que foi percebido por ele. A evidência para essa 

afirmação é a falta de contrações musculares na maior parte da face, limitando a compreensão desta 

expressão facial apenas como neutra.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 7: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:04). 

 

Enquanto o personagem vai em direção ao que aparenta ser a cozinha de sua casa, a 

televisão inicia uma espécie de estática, revelando então a segunda personagem do comercial. A 



 

 

figura feminina é uma referência ao filme O chamado e assim como no filme, ela sai da televisão 

do personagem principal e se move em direção a mesa próxima de onde o personagem estava e 

deixou o pacote de chocolates ao sair. O interessante sobre essa personagem é que até este momento 

do comercial, de frame 00:20 segundos, a personagem que saiu da televisão ainda não mostra a 

face, pois os cabelos tapam qualquer visão de rosto.  

 No frame 00:21, figura 8, o personagem masculino segura a personagem que faz 

referência a ao filme comentado anteriormente pelo calcanhar, ela por sua vez, mesmo aparentando 

ser uma figura sobrenatural, vira o rosto para o personagem principal e grita em, fazendo então a 

primeira expressão mais próxima do medo descrito por Ekman (2011) do audiovisual. A 

representação desta expressão é 1C + 2C + 4B + 5D + 7B + 20B + 26C, como visto anteriormente 

e respectivamente são indicativos do aumento da tensão musculatura do centro da testa, tensão 

muscular da parte lateral da testa, rugas entre os olhos, tensão para cima nas pálpebras superiores, 

tensão para baixo na parte inferior do musculo do olho, lábio esticado e maxilar tensionado para 

baixo. A intensidade de cada unidade de ação a configuração segue a seguinte sequência respectiva 

a ordem da configuração da expressão 1C (marcado), 2C (marcado), 4B (leve ou moderado), 5D 

(severo), 7B (leve ou moderada), 20B (leve ou moderada) e 26C (marcado). 

                          

          Figura 8:  Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:21]. 

 

No frame de tempo 00:24, figura 9,  a figura feminina representando o sobrenatural do 

comercial deixa de expressar medo ou pavor como visto anteriormente e passa para outra expressão 

facial que não está nas listas das universais descritas por (Ekman 2011), porém é conhecida no 

ocidente pela expressão de curiosidade ou interesse. Sua configuração não é exata e obtêm algumas 

divergências de pessoa para pessoa, pois também de acordo com Ekman (2011), nas expressões 

faciais que não são universais, ou não estão diretamente ligadas as emoções mais primitivas, a 

cultura e a sociedade de cada país ou região tomam conta de modificarem e adaptarem seguindo 

normas religiosas ou mesmo de senso comum.  

 



 

 

                           

           Figura 9: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:24]. 

 

No frame de tempo 00:25, figura 10,  o personagem que representa a figura masculina 

então abaixa os olhos e relaxa todos os músculos com exceção dos cantos da boca que permanecem 

tensionados devido a fala do personagem. Essa expressão também, como visto anteriormente, não 

representa emoção específica alguma e está apenas como um fator de transição de um argumento 

de susto ou terror, como o anterior, para uma conversa calma e mais humana como desse frame em 

diante.   

 

                                   

           Figura 10:  Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:25]. 

 

A partir deste último frame comentado não foram encontradas expressões faciais que 

corroborassem para esta pesquisa. As cenas seguintes apenas abordam a relação de amizade entre 

os dois personagens que comem o chocolate da marca enquanto estão sentados frente à televisão. 

Portanto não possuem, para análise desta categoria em particular, nenhuma relevância.  

 

 

 



 

 

8.3 Planos e enquadramentos  

A primeira cena do comercial da marca Bis, (figura 11), inicia com um plano geral, 

mostrando o ambiente em que o personagem está inserido, mais precisamente sua casa. Por conta 

de ser um plano geral, não é possível identificar com precisão qual a expressão facial que o 

personagem estaria expressando, porém é possível que nesta cena em especial a expressão facial 

não seja o ponto chave e sim a caracterização do ambiente.  

 

               

Figura 11: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:01). 

 

A cena seguinte já utiliza um plano médio (figura 12), validando um pouco mais a 

expressão facial do personagem. Nesse ponto a análise em relação ao FACS feita anteriormente 

conseguiu ser mais precisa e foi possível interpretar a expressão facial de forma mais fácil.  

 

                

           Figura 12: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:02). 

 

Em seguida (figura 13), além de uma maior preocupação com a ênfase na expressão 

utilizando um plano fechado e que, de acordo com análise anterior, representou apenas neutralidade 

facial, houve uma atenção com o ângulo utilizado. O contra-plongê é uma técnica cinematográfica 

que coloca a câmera abaixo da linha dos olhos do personagem e foi também utilizado, realçando a 

boca a direção em que o personagem está olhando. 

 



 

 

 

  

Figura 13: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:04). 

 

No tempo de 00:10 (figura 14) segundos é possível observar um plano fechado na televisão 

pelo qual a personagem aparece, porém dentro da televisão é possível observar que personagem se 

encontra em plano geral e em seguida em um plano médio que explora um pouco melhor a face da 

personagem. Como a fugira feminina está sempre com os cabelos cobrindo o rosto é possível 

apenas se imaginar que o uso deste plano foi para reforçar a não existência de expressão facial 

alguma, o que gera certa estranheza de certa forma visto que, como abordado nos capítulos acima, 

o ser humano é um animal dependente da expressão facial nos outros para compreensão mais 

precisa das mensagens, e a falta dessa expressão nesse segundos que torna a personagem mais 

estranha e parece corroborar para o clima de terror proposto para esse plano específico.  

 

 

Figura 14: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:10). 

 

Os planos de maior importância para o entendimento geral da mensagem do comercial, no 

sentido de fazerem parte do ponto que pode ser interpretado como a reviravolta da trama são 

focados nos closes de expressões faciais dos personagens.  

Primeiramente é possível observar um plano fechado ou close-up, (figura 15) na primeira 

expressão de medo que a personagem de figura feminina emite junto ao uso da técnica de ângulo 

plongê. Dessa forma além da personagem emitir uma expressão facial de medo junto a um grito, o 



 

 

plongê parece reafirmar esse medo e tornar a figura que antes parecia amedrontadora, em uma 

figura menos ameaçadora.   

                              

           Figura 15: Frame retirado do comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir (2016) [00:21). 

 

Para a expressão do personagem de figura masculina também é evidente a preocupação 

com a distância da câmera em relação ao seu rosto, pois dessa maneira é fácil compreender que 

ambos os personagens estão assustados, o que gera então o tom cômico no comercial, a partir dessa 

troca de expressões em diante.  

Por fim os dois personagens sentados um ao lado do outro frente à televisão nos últimos 

segundos do comercial em um plano geral com detalhes aparentes do ambiente, dividindo o pacote 

de chocolates da marca sem expressão de medo ou qualquer outra identificável, realçam mais ainda 

o tom cômico do audiovisual publicitário e contribuem para a compreensão da mensagem de forma 

mais fácil.  

 

8.4 Narrativa e mensagem do audiovisual  

 

O comercial inicialmente apresenta um clima neutro, pois mostra apenas um homem em 

casa assistindo televisão a noite. Nesse ponto nenhum tom ou mensagem parece ser transmitida que 

não um momento específico na vida desse indivíduo. Em seguida o telefone toca, o homem se 

levanta e vai em direção ao telefone. Na sequência a televisão muda de canais para estática e para 

a imagem da personagem feminina. Os efeitos sonoros de grunhidos assim como a música de fundo 

deixam o que parecia apenas uma mensagem banal em um clima de suspense e terror.  

Em seguida a personagem passa a se tele transportar cada vez mais para próxima do 

chocolate ao invés de andar. Os cabelos da personagem estão sempre cobrindo o rosto, fato este 

que torna ainda mais assustadora a personagem, gerando uma espécie de desumanização da figura, 

pois ao se bloquear a face, se bloqueia também a interpretação de emoções, que somadas a 

vestimenta suja, pele pálida e sons que se assemelham a de animais, corroboram para transmissão 

dessa mensagem de terror e suspense.  



 

 

A expressão facial da personagem só aparece a partir do tempo 00:10 segundos, onde ela 

é surpreendida pelo personagem que estava assistindo televisão. Nesse contexto, a expressão dela 

então é revelada pois ao virar a cabeça em direção a esse personagem para ver quem havia lhe 

surpreendido, os cabelos saem da frente do rosto, revelando a face desfigurada e pálida da 

personagem.  

O comercial apresenta características de divergências de universo e personalidade entre os 

personagens, fazendo com que, à primeira vista, não pudesse existir nenhuma relação positiva entre 

os protagonistas, porém o chocolate da marca parece transmitir a união entre os personagens, 

justamente devido ao consumo do chocolate em questão. A partir disso é possível identificar a 

narrativa do comercial com a intenção de gerar conexão entre pessoas, ou mesmo unir o que não 

se esperava.  

Neste ponto o clima de terror ou suspense já foi quebrado e a mensagem que antes sem a 

face era de terror e mistério, agora mesmo com um rosto desfigurado, ainda apresenta 

características mais humanas, o que unido ao pavor da própria personagem, fazem com que a 

interpretação geral da mensagem seja de uma situação de comédia e inesperada.  

 

9. Objeto de estudo 2: Comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) 

 

9.1. Ficha técnica  

Para análise da expressão de raiva foi escolhido o comercial da Marca Tigre. A escolha 

deste se deu por uma análise superficial das expressões retratadas na imagem que aparentam ser de 

raiva, e pela linguagem verbal expressada em palavras não condizer propositalmente com as 

expressões faciais dos personagens.  

 

Ficha técnica:  Agência: Talent Comunicação e Planejamento Ltda. Cliente: Tigre. Título: Casa, 

Obra, Loja. Duração: 30”. Produto: Institucional. CCO: João Livi. Produtora de imagem: Saigon 

 

9.2. Sinopse.  

 

O comercial inicia apresentando um homem vestido com roupas de construção, com raiva 

aparente no rosto se movimentando em câmera lenta em uma espécie de obra de um edifício ou 

casa. Uma narração de voz masculina acompanha esse movimento dizendo: por um mundo sem 

palavrões use tigre, ou então use palavrões fofinhos.  

Esse personagem masculino 1 então grita pelo nome do personagem masculino 2 que 

também está utilizando roupas de construção e em seguida ao invés de utilizar palavras de baixo 

calão ele utiliza o nome do personagem seguido de o nome de um doce. O personagem que estava 

utilizando um serrote para cortar um pedaço de madeira então vira na direção do personagem 



 

 

principal com raiva também aparente no rosto. O personagem 1 então pergunta por que o 

personagem 2 não utilizou materiais da marca tigre na obra. Uma discussão entre os dois 

personagens continua com troca de palavras de baixo calão por nomes de doces, comidas e palavras 

que aparentam ser mais suaves.  

A conversa continua até o momento que o personagem 1 utiliza uma palavra suave como 

essa que o personagem 2 nega com total convicção e se mostra realmente ofendido, então um 

terceiro personagem masculino entra para intervir um possível combate físico. Uma narração 

masculina entra novamente dizendo:  para que arriscar, use sempre tubos e conexões tigre, vale 

cada centavo e uma animação de moeda com a marca da empresa aparece.  

 

9.3. FACIAL ACTION CODING SISTEM 

 

O comercial da marca tigre inicia com a expressão de raiva. Nos primeiros 3 segundos do comercial 

(figura 16) a câmera lenta acompanha o personagem que vai modificando sua face para diversas 

caricaturas de raiva e por fim nos 00:03 segundos emite a clássica expressão de raiva abordada por 

(EKMAN. 2011).  

             

    Figura 16:  Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:03]. 

 

A configuração da expressão de raiva é bem aberta, o que significa que é possível observar 

grande tensão muscular facial e dessa forma foi identificado nesse frame (figura 16) as unidades 

correspondentes a raiva que são: UA 4D que representam a parte superior dos olhos e representam 

sobrancelhas baixas e de encontro ao centro linearmente, AU 5E que representam pálpebras 

levantadas, AU 7B que representam a tensão da parte inferior da pálpebra AU 17D representando 

a tensão da base do queixo AU 24E que representa os lábios serrados e juntos e AU 29 que 

representam a tensão dos músculos do maxilar, dessa forma a configuração final para essa 

expressão é: AUs 4D+ 7B + 5E + 17D +24E +29C. Essa configuração ainda apresenta 



 

 

respectivamente a tensão facial em níveis: D (severo), B (leve ou moderadao), E (extremo ou 

máximo), D (severo), E (extremo ou máximo) e C (leve ou ligeira expressão).  

Nos frames seguintes o personagem apenas emite mais algumas caricaturas ou expressões 

faciais de transição para o que acontece em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17 e 18: Frames retirados do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:03 

até 00:05]. 

 

A seguir, um segundo personagem que estava trabalhando serrando madeira, no que se 

entende pelo audiovisual ser uma construção, aparece de costas e então vira em direção ao primeiro 

personagem, também com expressão facial de raiva, porém de forma que Ekman (2011) aborda 

como raiva contida. Na raiva contida a configuração da expressão é a mesma, porém nota-se que a 

intensidade tende a diminuir, pois o personagem procura lidar com a emoção internamente e não 

externamente, como seria o caso das expressões faciais e mesmo assim, a expressão se manifesta, 

como se o personagem estivesse entendido o tom de raiva na voz do personagem, mas ainda 

estivesse processando a informação do motivo da discussão que o primeiro personagem abordou. 

Isso pode ser pelo fato de que identificamos emoções em uma velocidade muito alta como visto 

anteriormente e principalmente a raiva é identificada mais rápida que as outras emoções.  

 

 

                  

Figura 19: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) 

[00:09]. 

 



 

 

A configuração dessa expressão permanece a mesma AUs 4D+ 7B + 5E + 17D +24E +29C, 

porém a intensidade é diferente sendo: B (Leve ou moderado), B (leve ou moderado), D (severo), 

D (severo), B (moderado) e C (leve ou ligeira expressão).  

 Um terceiro personagem fora da discussão entre os dois personagens anteriores aparece em 

cena e emite uma expressão que a princípio se especulou ser de nojo, pois a contração dos músculos 

ao redor do nariz são um dos sinais clássicos dessa emoção. O que se averiguou na realidade foi 

uma expressão de medo ou preocupação. Não é tratada necessariamente como medo completo, pois 

o personagem está de perfil em relação ao observador então não se pode avaliar a simetria facial 

dos músculos para dar maior assertividade na interpretação da emoção e, portanto, entende-se a 

expressão do personagem como medo, caraterizada pela configuração: 1C + 2C + 4B + 5D + 7B + 

20B + 26C já abordada anteriormente. 

 

                   

Figura 20: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:10]. 

 

Logo em seguida o mesmo personagem muda rapidamente sua expressão para uma 

expressão de alegria, caracterizada pela configuração UAs: 6C + UA 12C + UA 25C + AU 26C.  

Essa configuração representa respectivamente a tensão dos músculos ao redor dos olhos, 

mais precisamente os próximos aos cantos dos olhos, a elevação dos cantos da boca em direção aos 

olhos, a tensão para baixo do lábio superior a tensão para cima do lábio inferior. Ainda 

respectivamente em relação a sua intensidade a configuração da expressão de alegria apresenta-se 

inteiramente em C, ou seja, uma marca da reação muscular de cada UA.  Além disso, o personagem 

está de boca aberta, porém Ekman (2011) trata isso apenas como um reflexo natural e variante de 

individuo para individuo, não afetando diretamente a construção geral da expressão de alegria.  

É possível interpretar a partir disso que esse personagem primeiramente se sente coagido 

com a discussão, porém quando percebe do que se trata acaba gostando e sentindo animação que 

em seguida é expressada como alegria pelo mesmo. 

 



 

 

               

Figura 21: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:11]. 

 

A seguir, os dois personagens anteriores discutem de perfil para quem observa a cena então 

análises detalhadas das expressões não são possíveis, visto que é necessário a face de forma frontal 

para poder obter melhores resultados de análise. A discussão entre os dois personagens ainda segue 

por alguns segundos sem expressões realmente visíveis até o momento em que o segundo 

personagem xinga o personagem inicial junto a expressão clássica de raiva de configuração AUs 

4D+ 7B + 5E + 17D +24E +29C. Com a única diferença da boca aberta, justificada pela fala do 

personagem.  

 

           

     Figura 22:  Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:16]. 

 

Na cena seguinte o primeiro personagem utiliza um dos palavrões fofinho, que aparentam 

ser a ideia central do comercial, para ofender o segundo que estava se distanciando da discussão no 

momento em que o palavrão foi falado. A palavra utilizada aparenta ser pior que as outras e devido 

a isso o personagem volta para a discussão com uma expressão séria, porém sem emoção alguma, 

puramente neutra, com o dedo levantado falando calmamente e de maneira firme, explicando como 

o primeiro personagem teria ido longe demais, exagerado.  

 



 

 

                       

    Figura 23: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:21]. 

 

Um tumulto ocorre entre os dois e outros personagens que entram em cena e o primeiro 

personagem continua a falar palavrões fofinhos em direção ao segundo, os personagens secundários 

apenas continuam a apartar a discussão segurando os personagens um longe do outro. A logo da 

marca é inserida em formato de uma moeda e o audiovisual finaliza.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:24]. 

 

A partir da análise técnica das expressões retratadas no comercial, foi possível identificar 

um sentido de comédia e tentativa de provocar o riso através da dissonância entre a face e as 

palavras. O sentimento positivo provindo desse desequilibro pode ser entendido como uma maneira 

singular de utilizar a face, pois é esperado que o que se diz esteja em coesão com o que se expressa, 

porém, como visto anteriormente, a surpresa é um dos fatores importantes na construção do gênero 

de comédia.  

 

9.4. Planos e enquadramentos  

 

O audiovisual já inicia em câmera lenta com close-up na face do personagem em um ângulo 

frontal, como pode ser observado na figura 25. O que torna evidente a preocupação com a expressão 

facial do mesmo, pois esta expressão é de grande importância para a discussão a seguir, já que dá 

o tom da discussão a qual os personagens estarão no desenrolar de todo o audiovisual.  

 



 

 

     

           Figura 25: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:03]. 

 

Em seguida na situação representada na figura 26, pode-se notar um plano médio utilizando 

a técnica de ângulo contra-plongée, onde o observador está olhando de baixo para cima do 

personagem ou objeto em destaque. Dessa forma pode-se interpretar que este personagem em 

especial está sendo relevado na situação, como se sua emoção de raiva fosse tão evidente quanto a 

do personagem inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 26: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:08]. 

 

Novamente um close-up é utilizado para dar ênfase na face do segundo personagem que 

por sua vez emite a expressão de raiva clássica assim como o primeiro, podendo ser observada na 

figura27. Dessa maneira a discussão poderia estar iniciada mesmo se os personagens não falassem. 

Uma expressão de raiva inicial foi confrontada com outra de raiva, com mesma ênfase de ângulos 

e planos cinematográficos dando equilíbrio entre os personagens. Se ao invés do segundo 

personagem emitir uma expressão de raiva expressasse medo ou nojo  o cofronto poderia não estar 

tão evidente, mas nesse caso a raiva foi rebatida com raiva e a discussão acaba sendo inevitável.  

               

          Figura 27: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:10]. 



 

 

 

A cenas seguintes abordam mais discussões entre os personagens e são praticamente 

compostas de planos médios e closes (figura 28). Os movimentos das mãos são abordados com 

maior frequência em planos médios enquanto a face se mostra com maior atividade nos closes.  

 

    

     Figura 28: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:14]. 

Por fim um plano geral, demonstrando maior parte do ambiente e outros personagens que 

entram para apartar a discussão foi utilizado, de maneira que apenas mais alguns planos médios são 

utilizados para evidenciar a face sem nenhuma emoção universal descrita por Ekman (2011), mas 

que reforçam o clima de tensão do audiovisual (figura 29).  

 

                           

Figura 29: Frame retirado do comercial da marca Tigre intitulado Palavrões fofinhos (2016) [00:24]. 

 

Os planos, para este comercial, aparentam transmitir muito da face, são utilizados em 

diversas vezes para reafirmar o desequilíbrio entre a face e as palavras e dar o sentido de discussão, 

mas com humor. Além disso é possível interpretar os ângulos utilizados como contribuintes para o 

reforço da raiva e indignação expressada pelos personagens, trazendo clareza para o comercial, 

mesmo com a utilização da confusão entre mensagem verbal e não verbal.  

 

9.5. Narrativa e mensagem publicitária 

 O comercial Palavrões fofinhos inicia com ênfase na expressão facial de raiva. Esta 

emoção, como abordada anteriormente é um geral sinal de perigo para quem está sendo observado 

por ela e é também um sinal claro para fugir ou entrar em conflito. Dessa forma o comercial já nos 



 

 

primeiros segundos estabelece o gatilho da trama. A raiva expressada pelo primeiro personagem 

corrobora para acusar o segundo de não utilizar o produto da marca enquanto a reação do segundo 

personagem não é de medo, como se tivesse cometido um erro, ao contrário, o personagem rebate 

emoção de raiva com raiva iniciando a discussão. O tom poderia ser mais dramático se não fosse a 

utilização peculiar dos palavrões fofinhos, que se especula serem o ponto chave do comercial.  

A partir disso foi possível desconstruir um possível tom dramático e mudar o comercial 

para comédia buscando o desequilíbrio entre o que é expressado não verbalmente (as expressões 

faciais) e o que é verbal (os palavrões fofinhos).  

 A mensagem geral do comercial parece estar diretamente ligada com o uso de palavras que 

não são realmente de baixo calão para expressar toda indignação que comumente veríamos em 

palavras mais comuns utilizadas nessas situações. Nesse contexto o audiovisual pode então estar 

transmitindo, além de uma mensagem de tom cômico, uma mensagem de respeito, como se em 

situações estressantes toda a raiva pudesse ser expressada de forma não rude, ou carregada de 

menos simbologias de baixo calão.  

 

10. Objeto de estudo 3: Comercial da marca Segram intitulado Menino sorrindo (1973) 

Para analisar a expressão facial de alegria, foi selecionado o comercial Menino sorrindo, 

da fabricante de bebidas Seagram, em sua campanha Beba com moderação. O audiovisual foi 

escolhido, pois apresenta as características de um sorriso que aparenta, em primeira análise, ser de 

alegria, além de ser um comercial premiado. Ficha técnica do comercial:  

Título: Menino Sorrindo. Cliente: Seagram LTDA. Ano - 1973. Premiações -  Leão de Prata do 

festival internacional de publicidade de Cannes do mesmo ano.  Agência responsável: DBZ. 

Produtora - Abafilmes . Direção -   Andrés Bukowinski 3 Narração -  Ferreira Martins4.   

 

10.1. Sinopse. 

O comercial inicia com um fade in apresentando a imagem de uma criança de cabelos loiros 

e olhos azuis sentada frente a um fundo neutro e com uma expressão facial também neutra, ou seja, 

sem nenhum musculo ativo. Em seguida uma narração de voz masculina inicia apresentando os 

aspectos que levam uma criança a ser infeliz, mais precisamente o alcoolismo de um pai, sempre 

relacionando a narração com a intensidade do sorriso da criança, que aumenta gradativamente de 

acordo com o que está sendo dito de positivo na narração.  

O narrador continua explicando que a bebida só deve ser utilizada para proporcionar prazer 

e sempre com moderação. Por fim o audiovisual apresenta sua logomarca em um fundo escuro com 

a narração: Seagram, destilaria continental.  

                                                
3 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bukowinski> Acesso em 29 de maio de 2016 
4 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ferreira_Martins_Filho> Acesso em 29 de maio de 2016 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bukowinski
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ferreira_Martins_Filho


 

 

 Este comercial em especial é famoso por ter ganhado o leão de ouro no festival de Cannes 

de 1973. A empresa Seagram, uma antiga fabricante de bebidas originalmente canadense e 

responsável pelo comercial não está mais ativa.  

 

10.2. FACIAL ACTION CODING SYSTEM.  

 

O comercial inicia com uma expressão de tristeza. Ela não foi abordada nesta pesquisa 

diretamente, mas pode ser apresentada de forma simplificada na configuração AUs: 1E+4D+15B 

que significam a tensão da testa em direção ao centro, a tensão para cima desse centro junto as 

sobrancelhas com tensão para baixo e os cantos da boca em tensão para baixo. Além disso são 

respectivamente indicadores de nível E (Extrema tensão muscular) D (Severa tensão muscular) e 

B (leve ou moderada tensão muscular). Essa etapa do audiovisual é acompanhada de uma narração 

que aborda exatamente que não existe nada mais triste para uma criança que um pai alcoólatra.  

 

                       

Figura 30: Frame retirado do comercial da marca Seagram intitulado Menino Sorrindo (1973) [00:03].  

 

Logo em seguida a expressão da criança deixa de ser triste e passa por uma transição, assim 

como ocorreu nos outros audiovisuais abordados anteriormente. Não existem expressões de 

emoções universais nesse frame de transição, apenas uma face neutra que prepara e acompanha a 

narração para os pontos chave do comercial.  

 

                                     

Figura 31: Frame retirado do comercial da marca Seagram intitulado Menino Sorrindo (1973) 

[00:13]. 



 

 

 

A narração que acompanha a cena seguinte aborda os aspectos que levam uma criança a 

terem orgulho de seus pais. Para reafirmar o orgulho é possível observar o início da formação da 

expressão facial de alegria, que ainda não está configurada em sua totalidade, mas já apresenta 

alguns aspectos clássicos como o levantamento dos cantos dos olhos e a leve tensão muscular dos 

cantos da boca.  

         

Figura 32: Frame retirado do comercial da marca Seagram intitulado Menino Sorrindo (1973) 

[00:30]. 

 

Algumas outras expressões vão formulando a expressão de alegria que surge ao fim do 

audiovisual, mas só no frame de tempo 00:52 segundos que a alegria se configura em sua forma 

universal e abordada por Ekman (2011) e que se apresenta com AUs UA 6C + UA 12C + UA 25C 

+ AU 26C. 

Essa configuração representa respectivamente a tensão dos músculos ao redor dos olhos, 

mais precisamente os próximos aos cantos dos olhos, a elevação dos cantos da boca em direção aos 

olhos, a tensão para baixo do lábio superior e a tensão para cima do lábio inferior. Ainda 

respectivamente em relação a sua intensidade a configuração da expressão de alegria apresenta-se 

inteiramente em C, ou seja, uma marca da tensão muscular de cada UA.  

 

 

        

Figura 33: Frame retirado do comercial da marca Seagram intitulado Menino Sorrindo (1973) [00:52]. 

 



 

 

É importante ressaltar que a unidade de ação referente ao zigomático maior, que são os 

músculos ao redor das bochechas em direção aos olhos não aparentam estarem em tensão, porém 

isso pode-se dar por dois motivos: o primeiro é pela idade do ator, que por se tratar de uma criança 

não apresenta as marcas na pele que geralmente facilitam a visibilidade dos traços das expressões 

faciais. O segundo motivo pode-se dar pelo fato de o comercial ter sido feito em diversas fotos 

subsequentes e manter a expressão de felicidade sem estímulos constantes ou mantê-la 

forçadamente podem dificultar a ativação desses determinados músculos.  

 

10.3. Planos e enquadramentos  

 

Todo o audiovisual se dá em close na face do personagem em ângulo frontal e sem 

movimentos corporais do ator. A partir disso é possível interpretarmos este uso do close como um 

forte indicador para onde o observador deve levar sua atenção, fazendo com que a expressão facial 

do personagem sobre um fundo neutro seja a única mudança presente no comercial além da 

narração que a acompanha.  

 

 

Figuras 34, 35, 36 e 37: Frames retirados do comercial da marca Seagram intitulado Menino Sorrindo (1973) 

[00:02 a 00:52]. 

 

10.4. Narrativa e mensagem publicitária 

O comercial Menino Sorrindo é um drama baseado nas diferenças emocionais perceptíveis 

no rosto de uma criança. A narração utilizada busca constantemente o oposto do comercial 

abordado anteriormente e está sempre relacionada diretamente e em equilíbrio com as faces da 

criança. Talvez um dos pontos mais interessantes sobre esse comercial seja a forma com que o 

sorrido é tratado. Primeiramente a ênfase na expressão facial é um forte indício do apelo a emoção 

que é confirmado no decorrer do audiovisual com a narração carregada de sentidos e valores.  

Palavras como Alcoolismo e tristeza são ligadas a expressão clara de tristeza, as palavras 

que ligam e descrevem a vida de uma criança e a relação com os pais no dia a dia comumente são 

relacionadas com expressões de neutralidade. Por fim as palavras como orgulho, alegria e prazer 

estão diretamente ligadas aos frames que expressam formulação de alegria e alegria universal.  

 

 

 



 

 

11.  ANÁLISE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 38: “A face do medo em vídeo”: Frame retirado do comercial Bis: Feito para dividir (2016) 

 

Para o comercial da marca Bis intitulado Feito para dividir foram interpretados aspectos 

referentes ao medo e ao pavor. Nesse comercial a expressão facial do personagem está mais aparente 

no momento chave, na reviravolta da trama, pois mesmo a personagem feminina se quer mostra sua 

face até este momento interpretado como chave. O personagem masculino expressa medo na mesma 

medida que a personagem feminina expressa o que faz com que o tom que antes era de suspense ou 

terror passasse a se tornar um tom cômico e divertido, pela simples utilização de uma expressão 

facial de medo em um personagem que aparentava ser ameaçador. O áudio e a trilha são evidentes 

formas de corroborar a intenção de susto ou pavor, desejada no audiovisual. Nesse sentido o grito é 

um clássico sinal do medo utilizado para reafirmar essa emoção e foi utilizado pelos dois 

personagens. Os ângulos utilizados, assim como o close escolhido nas expressões de medo 

evidenciam a emoção dos protagonistas, de forma a tornar os traços que caracterizam essa expressão, 

mais aparentes.  

Compreende-se a partir deste audiovisual a importância das trocas de expressões para 

elaboraç da mensagem de um filme publicitário, pois a simples utilização da mesma expressão de 

pavor por uma personagem que no início aparentava ser desumanizada assim como uma ameaça ao 

outro personagem, passou a ser tão inofensiva e humana quanto ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 39: “A face da raiva em vídeo”: Frame retirado do comercial Palavrões fofinhos, Tigre (2016) 



 

 

 

 

 

Para o comercial intitulado Palavrões Fofinhos foi utilizada a raiva como foco de análise 

em primeira instância. Os ângulos e técnica de câmera lenta contribuíram para uma melhor 

visibilidade da face da raiva o que fez com que o gatilho para o entendimento do tom da trama 

fosse mais assertivo.  As sombras geradas pelo jogo de luz utilizado também contribuem para 

uma melhor análise da face, pois ressaltam quais músculos estão sendo ativados em um 

determinado momento da cena. Neste audiovisual em particular a afronta entre raiva com raiva 

trazem um ponto interessante sobre as expressões faciais em geral que é a de que são formas não 

verbais de comunicação de muitos sentidos. Como visto anteriormente, se o segundo personagem 

não tivesse utilizado a mesma expressão de raiva, apresentada com o mesmo close e com o mesmo 

ângulo de câmera, talvez a interpretação da discussão entre os dois fosse diferente, dando menos 

equilíbrio entre os dois personagens.  

Ainda no contexto de equilíbrio, um outro fator que corrobora para um entendimento 

geral das expressões faciais e tomou frente neste audiovisual foi a dissonância entre o que é dito 

e o que é expressado não verbalmente. O sentido da mensagem deste comercial foi desenvolvido 

em cima do desequilíbrio entre verbal e não verbal. 

Um outro ponto interessante deste audiovisual é o trabalho de ângulos e planos em relação 

a face, pois com exceção do início e final do comercial que se utilizam do plano geral, em todas as 

outras cenas foram utilizados planos médios e closes. É possível que estas técnicas de plano tenham 

sido abordadas desta forma pois o comercial utiliza a raiva como motivadora da discussão. A fala 

dos personagens que não são realmente de baixo calão como normalmente se ouviria, não condizem 

com a raiva representada no rosto dos personagens e justamente este desequilíbrio que pode ter 

sido buscado para gerar um tom de comédia no audiovisual.  

Compreende-se então, através deste, que o jogo entre o que é falado e o que é expresso 

pela face, assim como pelo corpo inteiro pode ser uma grande ferramenta para construção de 

mensagens publicitárias, trazendo novas formas de interpretar situações e mudando por completo 

o sentido de um filme publicitário. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 40: “A face da alegria em vídeo”: Frame retirado do comercial Menino Sorrindo, Seagram (2016). 



 

 

 

Para o comercial da marca Seagram intitulado Menino sorrindo foi posto em análise a 

alegria em contraponto com a tristeza, duas emoções antagônicas e que foram trabalhadas de forma 

positiva nesse comercial. Além disso, a narração que acompanha o sorriso do personagem ao longo 

do filme, traz características linguísticas positivas e um tom de voz condizente com felicidade ou 

alegria nos frames em que a criança expressa a alegria, complementando a positividade da cena 

com o sorriso da criança representada no comercial. Em contrapartida, toda vez em que a expressão 

de tristeza foi expressa, pode-se notar o acompanhamento da narração com palavras negativas e o 

mesmo ocorreu com as expressões neutras ou de transição.  

 Pode-se interpretar através deste filme publicitário, que as mudanças sutis da face também 

são formas positivas de se criar uma mensagem publicitária, pois nos 58 segundos de comercial a 

face muda de forma tão gradativa assim como o equilíbrio entre narração e face que mesmo com 

essa expressão longa e não comum para o que o ser humano está acostumado, houve uma certa 

naturalidade no sorriso da criança, fazendo com que a mensagem pudesse ser entendida com maior 

eficácia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As expressões faciais são um reflexo da nossa biologia, uma reação ao meio e a outros 

indivíduos. Quando o ser humano começou a desenvolver a linguagem, como forma de facilitar as 

relações pessoas, interpretar o mundo e abstrair mais conhecimento do universo que o rodeava, as 

expressões faciais iniciaram uma participação muito maior na história humana. Antes o que só 

podia ser demonstrado para que um outro indivíduo pudesse compreender, agora podia ser 

sintetizado em apenas alguns músculos faciais, carregados de sentido e que tornam toda 

comunicação mais assertiva e ágil.  

Quando estamos com medo nossa face demonstra para os outros, nossa insatisfação e 

apreensão em relação a algo ou alguém e não precisamos dizer mais nada, em animais sociais como 

é o caso da nossa espécie a ajuda chega assim que o medo aparece, porém também pode ser um 

indicador de fraqueza, pois simboliza para o outro que você pode não se sentir capaz de reagir ao 

meio ou ao estímulo que gerou seu medo. Quando a raiva surge na face de outra pessoa, nossos 

sistemas entram em alerta, nos preparam para lidar com o perigo eminente ou fugir dele, a ativação 

desses sistemas é quase automática pois todos os processos verbais que precisaríamos para 

expressar qual perigo e como ele vem são resumidos no rosto e uma atitude é tomada. E finalmente 

quando estamos felizes, é sinal de que a satisfação com algo ou alguém nos é tão grande que a face 

deseja expressar, avisando os outros indivíduos que não somos um problema, estamos bem e 

preparados para ajudar.  

 A expressões faciais são utilizadas nas manifestações culturais humanas de diversas 

maneiras. São expressadas através da arte, avaliadas como indicadores de caráter e mesmo servem 

de ferramenta na resolução de problemas de segurança, medicina entre outras aplicações no 

cotidiano. A face consegue motivar e mesmo desmotivar pessoas e são fortes indícios do que um 

indivíduo pode estar pensando.  

Esta pesquisa utilizou 3 objetos de estudo para análise: O comercial intitulado Feito para 

dividir (2016) da Marca de chocolates Bis, o comercial intitulado Palavrões Fofinhos (2016) da 

Marca Tigre e por último o comercial Menino Sorrindo (1973) da marca Seagram. Nesse sentido 

se fez necessário percorrer o caminho das pesquisas bibliográficas para melhor entendimento sobre 

expressões faciais, ângulos, enquadramentos e a relação da mensagem não verbal com a mensagem 

verbal e logo em seguida um aprofundamento sobre as definições das expressões faciais 

selecionadas seguindo os apontamentos propostos por Paul Ekman (2011) sobre apresentação na 

face dessas expressões e sua influência no emocional humano.  

Sendo assim a pesquisa se preocupou em responder o seguinte questionamento: Qual a 

relação entre as expressões faciais e a mensagem transmitida pelos objetos de estudo?  

Diante disso foram criadas categorias de análise para trabalhar com maior objetividade 

sobre o tema proposto. Estas categorias guiaram as análises dos objetos de estudo Feito para dividir 

(2016) da Marca de chocolates Bis, o comercial intitulado Palavrões Fofinhos (2016) da Marca 



 

 

Tigre e o comercial Menino Sorrindo (1973) da marca Seagram, com base nas temáticas abordadas 

por Ekman (2011) referentes a linguagem não verbal, mais precisamente expressões faciais 

humanas. Essas categorias são: Facial Action Coding Sistem (FACS), Planos e enquadramentos e 

Narrativa e mensagem do audiovisual. Dentro dessas categorias foram feitas análises referentes aos 

objetos de estudo, fazendo apontamentos e mesmo levantando questões para posteriores estudos 

sobre o tema.  

Na categoria do Facial Action Coding System percebeu-se grande semelhança entre as 

expressões faciais propostas por Ekman (2011). Em alguns frames foi possível identificar algumas 

expressões faciais neutras e que foram utilizadas apenas para dar sequência nos audiovisuais. Além 

disso foi notado um reforço em algumas expressões mais abertas como de felicidade e medo, de 

forma que elas estavam mais evidentes que em situações comuns de interação humana no dia a dia. 

A expressão de raiva foi identificada com a mais caricata, porém isso contribuiu para a transmissão 

da mensagem do audiovisual. Em nenhum momento foram identificadas expressões que poderiam 

ser julgadas falsas, pois este não era o objetivo da pesquisa. Apesar disso, foram analisados alguns 

pontos chave referentes a força com a qual algumas expressões, como as de medo foram expressas. 

Em alguns frames específicos foi possível observar uma grande tensão dos músculos ao redor dos 

olhos da personagem que fazia referência a um filme do gênero de terror. Esta tensão foi bem maior 

do que a proposta por Ekman (2011) mas não foge do padrão geral de configuração facial sugerido 

pelo mesmo.  

Em relação a categoria de planos e enquadramentos foi observado como o contraste entre 

ângulos abertos e fechados proporcionou entendimentos diferente sobre a situação quando 

analisados juntamente com as expressões faciais no momento que os ângulos foram utilizados. 

Além disso foi possível notar como os Plongées e contra-plongées transmitiram informações 

diferentes sobre uma mesma expressão facial. Utilizando novamente o exemplo do comercial Feito 

para dividir (2016), a personagem de figura feminina acabou por transmitir, quando o contra-

plongée foi utilizado em conjunto com a expressão de medo, uma imagem de inofensiva, mesmo 

se tratando de uma representação de uma figura sobrenatural.  

A categoria de Narrativa e mensagem publicitária possibilitou uma imersão nas 

simbologias apresentadas pelos personagens, bem como o trabalho entre gêneros cinematográficos 

que foram utilizados. Alguns frames dos objetos de estudo, como é o caso dos referentes ao 

comercial Palavrões fofinhos (2016) da marca Tigre, são exemplos deste trabalho com gêneros 

cinematográficos, pois mesmo com a expressão de raiva e clima de tensão entre os personagens, 

pode-se notar o tom geral de humor no comercial. Isso se deve ao fato de que houve uma 

dissociação entre verbal e não verbal, utilizando de palavras que não apresentam nenhuma ofensa, 

mas aplicadas a situações onde se imaginam palavras de baixo calão.  

Nesse sentido, ainda foi possível observar que a mensagem transmitida pelo comercial está 

ligada as expressões faciais presentes no mesmo, pois mesmo que o tom geral do comercial não 



 

 

busque mudar, quando as expressões faciais se modificam, principalmente de expressões negativas 

como raiva ou mesmo para neutralidade e em seguida para expressões abertas como alegria ou 

medo, o que era terror passa a ser humor e o que antes apresentava suspense e tensão apresenta 

uma surpresa para o espectador. 

 Tendo em vista a relação entre mensagem verbal e não verbal, ainda é possível estabelecer 

que os audiovisuais analisados trabalham em uma espécie de jogo entre o que se é dito e o que se 

é expressado. Sendo assim, é cabível interpretarmos que nem sempre o equilíbrio entre o verbal e 

não verbal é necessário para transmitir mensagens, pois muitas vezes a quebra entre esses dois é 

que produz uma nova mensagem, mudando mesmo o tom de um filme publicitário.  

 Por fim, conclui-se de maneira geral, a importância da atenção aos detalhes faciais e não 

verbais como um todo na produção de comerciais audiovisuais, para que a mensagem seja 

transmitida de forma mais objetiva, original e principalmente mais humanizada, pois acima de tudo 

e além de uma de comunicação publicitária e cinematográfica, as expressões faciais são um traço 

histórico e puramente humano.   

 Diante do exposto nesta pesquisa, conclui-se que os comerciais analisados possuem grande 

identificação com as faces propostas por Paul Ekman (2011) com base no FACS (Facial Action 

Coding Sistem). Além disso foi possível observar a importância de planos na emissão das 

expressões faciais, estas que, como visto, possuem grande papel na construção geral das mensagens 

do audiovisual, mudando a compreensão sobre as situações apresentadas nestes audiovisuais, 

causando surpresa, tensão ou mesmo a quebra do suspense utilizando da dissociação entre a 

linguagem verbal e não verbal.   

A utilização da face é um ponto chave em comerciais que buscam motivar emocionalmente 

os espectadores. Toda forma de expressão não verbal pode estar ligada a uma expressão verbal mas 

a maneira em que elas se configuram é que torna possível a construção de novos sentidos e 

interpretações de um mesmo audiovisual. O uso de planos e enquadramentos que favorecem a face, 

assim como iluminação foram presentes nos 3 objetos analisados e a configuração facial está de 

acordo com os sistemas práticos de análise facial estudados para esta pesquisa.  

A face é uma das formas mais antigas de comunicação humana. Por conta disso, muitas 

vezes não é necessário a utilização de nenhuma expressão verbal para que uma mensagem seja 

transmitida. Nesse sentido, os audiovisuais analisados foram formas de validar esse ponto. A face 

da raiva nos alerta sem precisarmos perguntar o motivo, a expressão de medo pede ajuda sem 

precisarmos chamar por alguém e a alegria nos convida mesmo quando não conhecemos a 

pessoa.  

A interpretação do uso das expressões faciais em relação aos comerciais audiovisuais foi 

uma tarefa complexa e que necessitou a busca em diversas outras áreas da ciência. Do ponto de 

vista do pesquisador, foi uma pesquisa inicial, que servirá para abrir caminho para outras formas 



 

 

de expressão humana que estão presentes no dia a dia, mas não nos damos conta, pois passaram a 

fazer parte da natureza humana.  
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