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RESUMO 

Este estudo insere-se nas discussões que envolvem o campo da publicidade e propaganda e 

sua relação com os modos de endereçamento de produtos audiovisuais e seus efeitos de 

sentido interpretados através de análise de estratégias de discurso. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que teve como problemática norteadora do estudo a seguinte questão: Quais são as 

estratégias de discurso – imagética e textual – usadas no comercial “Pipoca com Guaraná” ? 

Decorrente desta problematização, o intuito do trabalho é investigar as estratégias discursivas 

audiovisuais utilizadas no comercial do guaraná Antarctica do ano de 1991 enquanto 

significação simbólica baseada nos processos de semiose. O percurso metodológico 

percorrido tratou de  descrever o comercial "Pipoca com guaraná" através da coleta de dados 

e, deste conjunto de material, sistematizar  as estratégias de discurso utilizadas no comercial a 

partir de categorias discursivas de referenciabilidade e enunciação. Como suporte teórico 

utilizou-se conceitos  baseados em autores como Aumont (1999), Barreto (2004), Carrascoza 

(1999), Charaudeau (2001) para dar consistência a categorias de imagem, audiovisual, 

discurso e enunciação. 

 

Palavras-chave:  Audiovisual, estratégias de discurso, significação e efeitos de sentidos. 

 

 

ABSTRACT 

This study is part of the discussions surrounding the field of advertising and its relation to the 

addressing modes of audiovisual products and their effects of meaning interpreted through 

analysis of discourse’s strategies. It is a qualitative research was to study the problem of 

guiding question: What are the strategies of discourse - and textual imagery - used in the 

commercial "Pipoca com Guarana"? Arising from such questioning, the intent of the work is 

to investigate the discursive strategies used in audiovisual commercial Antarctica Guarana in 

1991 as a symbolic significance based on processes of semiosis. The route traversed 

methodological tried to describe the trade "Pipoca com Guarana" by collecting data and this 

set of material, systematize the strategies used in the commercial speech from the discursive 

categories of references and statement .. As theoretical support was used based concepts as 

Aumont authors (1999), Barreto (2004), Carrascoza (1999), Charaudeau (2001) to give 

consistency to categories of image, audio-visual, speech and enunciation. 

 

Keywords: Audiovisual, speaking strategies, sense of meaning and purpose. 



5 

 

Sumário 

 

1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 6 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................. 9 

2.1 NATUREZA DO AUDIOVISUAL……………………………………………………….. 9 

2.2 ELEMENTOS TÉCNICO-ESTÉTICOS DO AUDIOVISUAL…………………………. 11 

2.3 DISCURSO………………………………………………………………………………. 14 

2.4 DISCURSO IMAGÉTICO………………………………………………………………. 15 

2.4.1 A imagem como imagem de mídia .................................................................................. 15 

2.4.2 Imagens de publicidade ................................................................................................... 16 

2.5 DISCURSO TEXTUAL…………………………………………………………………. 17 

2.6 SIGNIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EFEITOS DE SENTIDOS……………………… 19 

2.6.1 Das instâncias de produção e de recepção ....................................................................... 20 

2.6.2 Das lógicas comunicacionais ........................................................................................... 20 

3 - METODOLOGIA ............................................................................................................... 22 

3.1 NATUREZA DA  PESQUISA…………………………………………………………... 22 

3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA………………………………………………………….…. 23 

3.3 O OBJETO EMPÍRICO…………………………………………………………………. 23 

3.3.1 vídeo Pipoca com Guaraná : a narrativa .......................................................................... 25 

3.3.2  O jingle: a letra ............................................................................................................... 26 

3.3.3 Contexto da Promoção .................................................................................................... 27 

4 – DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS: UMA INTERPRETAÇÃO DO 

AUDIOVISUAL  PIPOCA COM GUARANÁ ....................................................................... 28 

4.1 – EFEITOS DE ENUNCIAÇÃO………………………………………………………… 30 

4.2 – EFEITOS DE REFERENCIALIDADE……………………………………………….. 32 

5 – NOTAS CONCLUSIVAS .................................................................................................. 35 

SEQUÊNCIA DE IMAGENS DO AUDIOVISUAL PIPOCA COM GUARANÁ ................ 36 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 44 

APÊNDICE A – Cd com audiovisual pipoca com guaraná…………..……………………....46   

 



6 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A publicidade brasileira é  marcada pela criatividade e pelo positivo resultado de suas 

campanhas. O país é conhecido pelos muitos prêmios que conquista no exterior. Alguns 

produtos, inclusive, são lembrados pelo nome da marca e não pelo nome de mercado. É o 

caso, por exemplo, do amido de milho que é mais conhecido como MAIZENA, o caso da 

água sanitária, mais conhecida pelo nome da marca Q'Boa, o caso da lã de aço, mais 

conhecida como BOMBRIL. Sua campanha publicitária está no Guines Book como a série 

publicitária mais longa da história. 

Dentre as campanhas que marcaram época no Brasil, "Pipoca com Guaraná" foi eleita 

como uma das sete melhores de todos os tempos em uma pesquisa realizada pela revista 

About. Ela  é citada, também,  no livro de Rafael Sampaio, PROPAGANDA DE AaZ,  no 

capítulo em que são registrados os melhores casos de propaganda dos anos 80 e 90, no Brasil. 

A campanha "Pipoca com Guaraná," segundo Nelson Cadena, do site Almanaque da 

Comunicação
1
, criou o hábito de degustar o produto associado à pipoca e marcou uma 

geração que ainda hoje lembra do jingle,
2
 que marcou uma geração e obteve aceitabilidade do 

público jovem, segundo Sampaio (1999). 

Neste cenário, este estudo se propõe a estudar o audiovisual pipoca com guaraná, 

resgatando as estratégias discursivas, audiovisuais, imagéticas, sonoras que foram usadas para 

o sucesso da combinação de sabores que até então parecia inusitado e que, após a divulgação 

da propaganda passou a ser aceita e, sobretudo, consumida: pipoca com guaraná.  

A partir destas considerações este estudo tem a seguinte problemática: Quais são as 

estratégias de discurso – imagética e textual – usadas no comercial “Pipoca com Guaraná”?  

Decorrente desta problematização, o trabalho tem como objetivo, o intuito de investigar as 

estratégias discursivas audiovisuais utilizadas no comercial do guaraná Antarctica do ano de 

1991 enquanto significação simbólica, baseada nos processos de semiose. Para tanto, são 

considerados objetivos específicos descrever o comercial "Pipoca com guaraná"; mapear as 

estratégias de discurso utilizadas no comercial e analisar   os sentidos sociais deste comercial. 

                                                 
1 Almanaquedacomunicação.com.br acessado no dia 03/05/2011. 

2 "pipoca na panela, começa a rebentar / pipoca com sal, que sede que dá / pipoca e guaraná que programa 

legal…”  

http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/noticias/www.almanaquedacomunicacao.com.br
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Justifica-se este estudo, pois para a publicidade brasileira é importante buscar um 

entendimento que torne possível trazer um aprimoramento do conhecimento e informações 

úteis para a elaboração de peças publicitárias. Faz-se necessário conhecer os comercias de 

grande sucesso e identificar as narrativas usadas em  campanhas publicitárias. Esta análise é 

significativa  para compreender quais os fatores que fazem esses comercias se destacarem dos 

demais. 

Muitos estudos já foram realizados sobre vários comerciais de TV no Brasil. Afinal, o 

audiovisual é uma peça importante na campanha publicitária, pois os índices de audiência no 

país são bastante relevantes e quando uma marca ou produto quer se estabelecer no mercado 

ou criar uma imagem de marca essa forma de comunicação é bastante utilizada. 

Nesse contexto a campanha do Guaraná Antarctica, segundo Sampaio (1999) veio para 

solucionar o problema da imagem do produto. Segundo o autor o guaraná Antarctica tinha 

uma "imagem pediátrica e geriátrica, ou seja, uma bebida para crianças e velhos". E, na 

verdade, o target central do produto eram jovens e adolescentes. 

O comercial com elementos simples e um jingle marcante conquistou uma geração,  

seu sucesso foi imediato, conseguiu um efetivo reposicionamento do produto no mercado e 

ganhou o Grand Prix
3
 do festival de Cannes em 1993. 

Há outros estudos que contemplam esta proposta: no livro propaganda de AaZ, há 

exemplos de campanhas consagradas, com comerciais inesquecíveis como Chambinho: A 

vitória da estratégia emocional, camisas US TOP: O sucesso de um slogan verdadeiro, 

Parmalat: "Mamiferos" entre outros. Também na academia, estes comerciais  se sobressaem  e 

são fontes de pesquisa  e de análise. Autores como Jean Patrick Chaves Flores, acadêmico do 

curso de Publicidade e Propaganda da Unifra, analisou, Novos Produtos: uma análise das 

campanhas de Publicidade Coca-Cola Zero e Pepsi Max. 

Nesse sentido, depois de várias leituras e buscas em estudos que trabalharam com as 

análises de comerciais, acredita-se que  este trabalho, voltado à compreensão das estratégias  

do comercial "Pipoca com Guaraná” é relevante, pois ele apresenta  características peculiares, 

como uma "combinação de sabores" marcou a  geração na década de 90. 

                                                 
3 http://estapaginanaopodeserexibida.blogspot.com/2011/11/pipoca-com-guarana.html acessado no dia 

03/05/2011. 

 

http://estapaginanaopodeserexibida.blogspot.com/2011/11/pipoca-com-guarana.html
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Esta pesquisa é classificada como qualitativa, pois se utiliza de interpretações 

subjetivas que é quando o pesquisador, conforme Michel (2005, p.33), “compreende e 

interpreta”. Estruturou-se este trabalho da seguinte forma: a introdução, um capítulo que 

apresenta os conceitos básicos para refletir sobre o tema, baseado em autores como Sampaio 

(1999), Michel (2005), Pinho (2004), Charaudeau (2006) entre outros. Um capítulo 

metodológico que faz um aclareamento do percurso feito pelo autor  para  entender a proposta 

do comercial , seguido de um capítulo onde apresentam-se os resultados e a discussão dos 

dados. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para pensar sobre os modos como se pode analisar um comercial, parte-se da 

definição conceitual de  categorias básicas para o campo da publicidade e propaganda, como a 

natureza do audiovisual, elementos técnico-estéticos do audiovisual e jingle. Depois, passa-se 

a refletir sobre discurso, mais especificamente o discurso publicitário e suas configurações. 

 

2.1 NATUREZA DO AUDIOVISUAL   

 

A linguagem audiovisual publicitária é formada por um conjunto, constituído de 

imagens em movimento e som (ruídos, trilha sonora, vozes in/off), que também é a base 

formadora da linguagem cinematográfica, linguagem esta que é antecessora à linguagem 

publicitária.  

Conforme define Pinho (2004, p.237) “a civilização atual tem como uma de suas 

principais características a velocidade, fruto das rápidas mudanças trazidas pelo contínuo e 

vertiginoso desenvolvimento da ciência e da tecnologia”. Segundo o autor a informação visual 

garante a rapidez que o mundo moderno exige. Para Kelly apud Pinho (2004, p.237) “o  

homem de hoje tem necessidade dessas tomadas globais, únicas compatíveis com a 

velocidade que o rege”. 

 O autor explica que a linguagem publicitária encontrou grande identificação na 

televisão por ela ser um veículo de consumo de massa que conforme diz Stasheff  apud Pinho 

(2004 p.242) se tornou “rapidamente o veículo-base, síntese de informação visual, na relação 

espaço-tempo da comunicação”. Conforme expõe Barreto (2004) a televisão brasileira devido 

à qualidade técnica da programação e o dinheiro investido é uma das mais desenvolvidas do 

mundo, seu papel social é inegável e é o veículo de comunicação que mais exerce influência 

sobre a sociedade, por meio de filmes, novelas, seriados, reality shows, telejornais, desenhos 

animados. Segundo o autor essa influência abrange vários aspectos, entre eles o psicológico, 

moral, econômico, político, criativos, culturais e educacionais da vida do indivíduo comum. 

Segundo o autor “para o cliente, um dos melhores caminhos para fazer parte desse universo 

que convence, seduz, impõe e conversa com o público é o filme publicitário” (BARRETO 

2004, p.20).      
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 Segundo Pinho (2004) outro aliado da mensagem publicitária é o drama que se 

encontra presente nas situações de tensão e emoção que se resolvem pelo uso do produto ou 

serviço anunciado. Nesse sentido, Rocha apud Pinho (2004, p.238) ressalta que “o produto, 

colocado em meio a um drama dentro do anúncio, funciona como mágica, pois é sempre 

elemento de solução do pequeno fragmento da existência apresentado no anúncio”. 

 A linguagem audiovisual, conforme relata Aumont (2003, p.178) tem sua 

especificidade. Para ele, "o conjunto de códigos do cinema é, portanto, globalmente, uma 

espécie equivalente funcional da língua, sem ter seu lado sistemático", ainda que não verbal, a 

partir do momento que o audiovisual cinematográfico ou publicitário informa alguma coisa, 

diz algo, cria um sentido para o observador através de suas imagens em movimento e de seus 

sons, constitui-se uma forma de linguagem.   

Conforme Sampaio (1999) o filme publicitário é uma peça de comunicação 

cinemática, feita em filme ou videoteipe (ou de uma combinação desses materiais), utilizada 

em cinema e televisão. Na maioria das vezes é produzida em 30"s ou 15"s, busca divulgar um 

produto/serviço, geralmente faz parte de uma campanha publicitária junto com outras peças 

como cartaz, banner, outdoor entre outras.  A campanha de promoção  tem como finalidade a 

revitalização do produto e a divulgação da marca, sendo usada, geralmente, em produtos que 

já estão no mercado por algum tempo, cujas vendas estão estagnadas.  

A produção híbrida como define Pinho (2004) para o filme publicitário que utiliza na 

sua criação videoteipe e filme 16 e/ou 35 milímetros, como o caso do audiovisual do Guraná 

Antarctica. Também è conhecida como cinevídeo, que é a junção das técnicas de videoteipe e 

cinema, onde as tomadas são feitas em filme e após a revelação são passadas para videoteipe. 

O autor explica que "a principal vantagem dessa utilização mista deve-se às dificuldades 

técnicas do cinema na trucagem e edição de filmes, para as quais o videoteipe conta com 

recursos altamente sofisticados" (PINHO 2004, p.241). 

Conforme relata Barreto (2004) o filme publicitário como toda história, é uma ação 

dramática com início, meio e fim, com uma seqüência de imagens ou cenas para projeção em 

uma tela. Porém pelo simples fato de ser publicitário, contudo, é um filme para vender e esse 

ponto é fundamental, vender um produto, uma idéia, o que for desde que venda. Para o autor o 

filme publicitário começa no momento em que o cliente escreve o briefing e deve continuar 

até depois da sua veiculação, sua construção envolve cliente, agência, produtora, institutos de 

pesquisa, enfim, todos os profissionais de cada uma dessas empresas envolvidas no processo, 
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que pode levar uma semana ou meses, dependendo da complexidade da idéia, da produção e 

da verba disponível.  

 

2.2 ELEMENTOS TÉCNICO-ESTÉTICOS DO AUDIOVISUAL 

 

Pinho (2004) considera elementos constitutivos do audiovisual, a imagem, tomadas de 

cena, passagens entre tomadas ou cenas, composição cênica, iluminação e o áudio. Os 

primeiros elementos citados foram a imagem, resolução, campo cênico e contraste. Segundo o 

autor, a imagem tem uma importância primordial nos meios audiovisuais, pois na televisão a 

imagem é formada pelo número de linhas horizontais e a definição ou resolução se da através 

de um maior numero de linhas e pela claridade com que os detalhes aparecem na tela, sendo 

que o contraste entre as áreas de luz e sombra é outro fator importante na qualidade da 

imagem. Outro elemento importante do audiovisual são as tomadas de cena, o Grande Plano 

Geral (Big Long Shot) é mais utilizado no cinema, segundo ele, pelo fato da área de projeção 

ser maior. Na televisão usa-se mais o Plano Geral (Long Shot) seguido sucessivamente, 

conforme o objeto é aproximado, pelo "Plano Médio (é a parte principal da cena), o Plano 

Americano ( a partir do joelho ou da cintura) e os closes: medium close (tórax pra cima), 

close-up (rosto) e tight close-up (somente um detalhe de um objeto ou do 

personagem)"(PINHO, 2004, p.243). Podemos destacar que toda câmera possui uma base 

móvel que permitem tomadas em movimento, a panorâmica horizontal a base é imóvel e a 

câmera faz um movimento em seu cabeçote para esquerda ou para direita que recebe o nome 

de "pan à esquerda e pan à direita". Já na panorâmica vertical o movimento é para cima ou 

para baixo. No Dolly a câmera é deslocada aproximando-se do objeto (dolly-in) ou afastando-

se do objeto (dolly-out). No Travelling a câmera faz um movimento para direita ou para 

esquerda. E por ultimo temos o Pião, que é quando a câmera faz o travelling em curva em um 

ângulo de 1 a 360 graus, com movimento suave e constante com tripé projetado para esse fim.  

Seguindo os elementos do audiovisual, há que se considerar, ainda as passagens entre 

tomadas ou cenas, que conforme relata o autor, uma das mais comuns na televisão é o "fade 

(clareamento ou escurecimento), que, se for lento, transmitirá a idéia do encerramento de uma 

seqüência de cenas; se for rápido, servirá para levar o espectador à cena seguinte"(PINHO, 

2004, p.245). 
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O fade-out ocorre quando há o escurecimento da imagem pela diminuição da 

luminosidade e o fade-in quando o vídeo está escuro e a imagem vai surgindo até ficar clara e 

nítida. O corte é a mudança imediata da imagem de uma câmera para outra e a fusão ou 

transição é quando ocorre a sobreposição de duas imagens, onde a primeira vai dando lugar a 

segunda imagem. A fusão "é geralmente utilizada para representar uma ligeira 

descontinuidade de tempo ou lugar, ou ambos, embora seja também usada decorativamente". 

(STASHEFF apud PINHO 2004, p.51). Pode ser vagarosamente ou rapidamente.  

Outro elemento do audiovisual é a composição cênica, que pode se dar pelas diferentes 

formas de colocação dos elementos na cena ou pelo arranjo das câmeras, para o autor os 

ângulos de tomada  também influenciam psicologicamente o telespectador, podendo 

demonstrar a superioridade da personagem quando a tomada é feita com a inclinação para 

cima da câmera ou quebra psicológica na autoridade da personagem quando a tomada é feita 

para baixo. Segundo Stasheff apud Pinho (2004) a composição cênica tem quatro funções 

principais, a função de comunicação ou satisfação da curiosidade, a de satisfação estética, a de 

satisfação emocional e a de satisfação do interesse, onde a primeira deve mostrar bem o 

sujeito e satisfazer a curiosidade do telespectador, a segunda deve ser harmônica e agradável, 

a terceira função deve fazer o uso correto da câmera para criar um efeito emocional ou 

dramático, e a quarta deve evitar que as imagens se tornem repetitivas e cansativas para o 

telespectador, podendo gerar um desinteresse. 

A composição do audiovisual também prevê a iluminação de cenas. Conforme expõe 

Pinho (2004) existe diferença entre iluminação para cinema e iluminação para televisão, 

sendo o cinema superior a TV no tratamento das imagens. Para o autor, a iluminação sem 

dúvida é um dos elementos de grande importância na composição cênica, exige equipamento 

adequado e pessoal habilitado. A base light (iluminação básica) é o nome do aparato mínimo 

de iluminação possível, a fill light (luz residual) é utilizada para eliminar ou atenuar as 

sombras, para obter efeitos de profundidade e dimensão utiliza-se as luzes key light (luz 

chave), para destacar algo se utiliza a luz de fundo (ou contraluz), para iluminar 

especificamente o cenário utiliza-se a retro iluminação (ou luz de cenário). As luzes básicas 

para iluminação na televisão são a chave, a de fundo e a residual, tem como tarefa ajudar a 

criação a dar um clima adequado à situação e às emoções que o anúncio procura atingir ou 

despertar no público-alvo. 
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Finalizando todos os elementos do audiovisual, conforme Pinho (2004) existe a 

estrutura do áudio, que para televisão possui três elementos básicos, a qualidade do som, 

volume e balanço (ou equilíbrio), na qual a qualidade do som é dada principalmente pelo 

efeito de reverberação que acontece pelo fato do som bater e rebater em diversos pontos da 

sala, onde os ecos alcançam em tempos e percursos diferentes o microfone de gravação. O 

volume é a intensidade ou a quantidade de som, controlado por um operador na mesa de áudio 

e o balanço ou equilíbrio é a relação do nível de volume entre os diversos sons de um dado 

programa. Em alguns audiovisuais são produzidos efeitos sonoros chamados foley, que 

podem ser passos, galope de um cavalo, trovões, colisões entre outros. 

Uma das formas conhecidas do áudio publicitário é o jingle. Segundo Siegel apud 

Filho (2003, p.124), o jingle é “uma pequena peça musical cuja função é facilitar e estimular a 

retenção da mensagem pelo ouvinte. É geralmente curto em sua melodia e ao mesmo tempo 

simples e de fácil compreensão”, considerado um formato da publicidade que tem a função de 

estimular o consumo através do sentimento. É construído com uma melodia contagiante, com 

mensagens de fácil assimilação, geralmente trazendo slogans e chamadas da marca ou 

produto/serviço.  

 No entendimento de  Tim Faulkner,
4
 "os jingles são escritos explicitamente sobre um 

produto. Eles podem ser trabalhos originais feitos para descrever um produto ou um serviço, 

ou para ajudar os consumidores a se lembrarem da informação sobre um produto". 

O jingle é uma peça de uma campanha que combinada com outras propostas, 

compõem a campanha publicitária de um produto. Para Filho (2003), o jingle apareceu no 

cenário mundial nos Estados Unidos, no início da década de 1930, é caracterizado por uma 

melodia cantada e sua letra deve refletir as qualidades de um produto que se quer 

comercializar. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Tim Faulkner.  "HowStuffWorks - Como funcionam os jingles".  Publicado em 19 de fevereiro de 2008  

(atualizado em 03 de junho de 2008) http://lazer.hsw.uol.com.br/jingles.htm  (29 de maio de 2011) 
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2.3 DISCURSO 

 

Podemos compreender, com base em Charaudeau (2006) que o discurso é fabricado 

pela língua mas o discurso não é a língua. A língua é descrita por regras de conformidade que 

são repertoriadas na gramática e nos dicionários. O discurso é voltado para outra coisa além 

das regras de uso da língua, ele é o resultado da combinação entre o que se fala ou escreve e 

de que maneira se fala, o sentido é produzido pela imbricação das condições extradiscursivas 

e as realizações intradiscursivas. Segundo  Charaudeau (2006, P.40)  "descrever sentido de 

discurso consiste, portanto, em proceder a uma correlação entre dois pólos". 

O sentido é construído pela ação linguageira do homem em uma situação de troca 

social, ele nunca é dado antecipadamente e só é perceptível através de formas.  Para o autor  o 

sentido se constrói ao término de um duplo processo de semiotização: de transformação e de 

transação.  

O processo de transformação consiste em transformar o "mundo a significar" em 

"mundo significado", estruturando-o segundo um certo número de categorias que 

são, elas próprias, expressas por formas. Abrange categorias que identificam os seres 

do mundo nomeando-os, que aplicam a esses seres propriedades qualificando-os, 

que descrevem as ações nas quais esses seres estão engajados narrando, que 

fornecem os motivos dessas ações argumentando, que avaliam esses seres, essas 

propriedades, essas ações e esses motivos modalizando. O ato de informar inscreve-

se nesse processo porque deve descrever (identificar-qualificar fatos), contar 

(reportar acontecimentos), explicar (fornecer as causas desses fatos e 

acontecimentos) (CHARAUDEAU, 2006, p.41). 

 

Entende-se que o processo de transformação  transforma o "mundo a significar" em 

"mundo significado" estruturando-o em um numero de categorias expressas por formas. Essas 

categorias identificam os seres do mundo, aplicam propriedades a esses seres, descrevem suas 

ações, fornecem motivos dessas ações e por fim avaliam esses seres, essas propriedades, essas 

ações e esses motivos.  

 

O processo de transação consiste, para o sujeito que produz um ato de linguagem, 

em dar uma significação psicossocial a seu ato, isto é, atribuir-lhe um objetivo em 

função de um certo número de parâmetros: as hipóteses sobre a identidade do outro, 

o destinatário-receptor, quanto a seu saber, sua posição social, seu estado 
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psicológico, suas aptidões, seus interesses etc.; o efeito que pretende produzir nesse 

outro; o tipo de relação que pretende instaurar com esse outro e o tipo de regulação 

que prevê em função dos parâmetros precedentes. O ato de informar participa desse 

processo de transação, fazendo circular entre os parceiros um objeto de saber que, 

em princípio, um possui e o outro não, estando um deles encarregado de transmitir e 

o outro de receber, compreender, interpretar, sofrendo ao mesmo tempo uma 

modificação com relação a seu estado inicial de conhecimento (CHARAUDEAU, 

2006, p.41). 

 

Entende-se que o processo de transação é que comanda o processo de transformação e 

não o contrário, serve para o sujeito que produz um ato de linguagem dar uma significação 

psicossocial a esse ato. Charaudeau (2006) diz que todo discurso, antes de representar o 

mundo, representa uma relação, ou, mais exatamente, representa o mundo ao representar uma 

relação. 

 

2.4 DISCURSO IMAGÉTICO 

 

Segundo Pereira (2007, p.56) "para poder interpretar as imagens, o observador tem de 

se ater ao ato em si da história e seu contexto, usando sua inteligência e percepção para notar 

onde existe a distorção, o deslocamento e seu real significado". Conforme Hora (2007)  nos 

últimos quinze anos as imagens na publicidade, vieram sofrendo transformações do ponto de 

vista estético, do ponto de vista da composição, do ponto de vista técnico e de sua relação 

como os elementos textuais do anúncio. Segundo o autor a publicidade buscou o  

desenvolvimento estético de suas peças visuais, utilizando a arte como inspiração.  

 

2.4.1 A imagem como imagem de mídia  

 

Podemos compreender com base em Joly (1996) que o emprego contemporâneo do 

termo “imagem” esta ligado na maioria das vezes a imagem da mídia, imagem invasora, 

onipresente, que é critica e faz parte da vida cotidiana de todos, é anunciada, comentada, 

adulada pela própria mídia a “imagem” torna-se sinônimo de televisão e publicidade, mas os 

termos não são sinônimos, a publicidade encontra-se na televisão, nos jornais, revistas, nas 
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paredes das cidades e não é unicamente visual, podemos encontrar publicidade radiofônica 

por exemplo, no entanto a imagem da mídia é representada principalmente pela televisão e 

pela publicidade visual. Entretanto "o amálgama imagem = televisão = publicidade mantém 

um certo número de confusões prejudiciais à própria imagem, à sua utilização e compreensão 

(JOLY, 1996, p.15). No entendimento da autora existem duas confusões principais com 

relação a imagem, a primeira é incorporar suporte a conteúdo, para ele a televisão é um meio 

portanto como um meio particular é capaz de transmitir a publicidade entre outras coisas. Já a 

publicidade é um conteúdo, portanto é uma mensagem particular capaz de se materializar na 

televisão, no cinema, na imprensa escrita ou no rádio. A segunda  confusão, que pra o autor é 

mais grave, seria confundir imagem fixa e imagem animada, para ele "considerar que a 

imagem contemporânea é a imagem da mídia - e que imagem da mídia por excelência é a 

televisão ou vídeo - é esquecer que coexistem, ainda hoje, nas próprias mídias, a fotografia, a 

pintura, o desenho, a gravura, litografia etc" (JOLY, 1996, p.15). Segundo a autora a 

experiência real de contemplação das imagens fixas  permite uma abordagem mais refletida 

ou mais sensível de qualquer obra visual e descansa da animação permanente da tela da TV.   

 

2.4.2 Imagens de publicidade 

 

Conforme Joly (1996) a imagem publicitária esta entre as mais propícias para análise, 

pois muitas vezes é sinônimo do próprio termo “imagem” e constitui uma espécie de protótipo 

de imagem da mídia e não simplesmente da imagem, foi um dos primeiros objetos de 

observação para a semiologia da imagem nos anos de 1960.  

Para a autora publicidade é uma grande consumidora de teorias ou ferramentas 

teóricas, isso permitiu a publicidade analisar e compreender o indivíduo em suas relações com 

seus próprios desejos e motivações, em suas interações com os outros indivíduos da 

sociedade, em sua percepção da mídia e de seus modos de representação, o estudo teórico da 

comunicação por imagens foi essencialmente o domínio da semiologia da imagem e do filme, 

as  primeiras balizas lançadas nos anos de 1970 com relação a imagem fixa servem de 

fundamento para elaboração de grades analíticas, mesmo que estas tenham que ser moduladas 

de acordo com os objetivos de análise, esses estudos tiveram uma influência enorme nos 

processos de fabricação dos anúncios publicitários e também serviram para testar o grau de 

compreensão das mensagens e a maneira como são interpretadas.  
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2.5 DISCURSO TEXTUAL 

 

É importante observar que todo discurso procede de alguém, dirige-se para alguém e 

tenta convencer em maior ou menor grau. O discurso que tem por objetivo convencer é 

direcionado à razão, utiliza o raciocínio lógico, provas objetivas e pode atingir um "auditório" 

universal. Já o discurso que busca persuadir tem um caráter mais ideológico, subjetivo e 

intemporal. Faz uso da vontade e do sentimento do interlocutor por meio de argumentos 

plausíveis ou verossímeis, visando obter a sua adesão, dirigindo-se assim mais para um 

"auditório" particular. 

Segundo Carrascoza (1999), muitos estudiosos da comunicação afirmam que a 

publicidade é um exemplo notável de discurso persuasivo, tendo como finalidade chamar 

atenção do público para as qualidades deste ou daquele produto/serviço ou marca no caso de 

uma campanha corporativa. Seu objetivo não é só informar, é informar e persuadir. 

Aristóteles, no capitulo III de sua Arte Retórica, afirma que existem três gêneros da 

retórica: o Deliberativo, o Judiciário e o Demonstrativo ou epidítico. No gênero deliberativo 

aconselha-se ou desaconselha-se sobre uma questão de interesse particular ou público. No 

judiciário temos a acusação e a defesa. No demonstrativo elogio e a censura. Cada gênero 

possui uma parte do tempo que lhe é própria, o deliberativo - futuro, o judiciário -  passado e 

o demonstrativo - presente. 

Podemos inferir, com Carrascoza (1999) que  na publicidade o gênero deliberativo é 

dominante na trama do texto publicitário, seu objetivo é aconselhar o público a julgar 

favoravelmente um produto/serviço ou marca.  Para persuadir, o texto publicitário 

contemporâneo respeita algumas normas que moldam seu estilo e o diferenciam de outros 

textos, como o texto jornalístico por exemplo. 

Segundo Carrascoza (1999) essas regras são: A unidade, a estrutura circular, a escolha 

lexical, as figuras de linguagem, a função conotativa, os estereótipos, substituição de nomes, 

criação de inimigos, apelo à autoridade, afirmação e repetição e por fim a rede semântica.   

Conforme a regra da unidade, o texto publicitário deve tratar de um único assunto, 

geralmente introduzido no título, não deve ser redundante e deve ter variedade. Carrascoza 

(1999, p.31) diz que "na publicidade americana se convencionou chamar unique selling 

proposition, ou seja, o anúncio deve conter uma única proposição de venda, desenvolvida ao 

longo do texto". Já na regra da escolha lexical, Carrascoza (1999, p.33) afirma que "a 
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construção de uma mensagem persuasiva é fruto de uma cuidadosa pesquisa de palavras, vital 

na elaboração do texto de propaganda impressa. Optar por este ou aquele termo não é uma 

atitude arbitrária, mas sim ideológica". Na regra de figuras de linguagem, segundo o autor 

essas figuras são próprias do discurso aberto, são usadas para ampliar a expressividade da 

mensagem e por isso foram levadas para o discurso fechado ou persuasivo. A regra da função 

conativa, conforme Carrascoza (1999, p.37) é "outra característica do texto publicitário atual, 

está associada às funções da linguagem que uma mensagem pode desempenhar, isolada ou 

conjuntamente". Segundo o autor, as funções de linguagem podem ser: referencial, emotiva, 

conativa ou imperativa, fática, metalingüística e estética ou poética, sendo que em uma única 

mensagem podem coexistir todas as funções. Na regra dos estereótipos, Carrascoza (1999) 

afirma que os mesmos são fórmulas já consagradas, tanto nos códigos visuais quanto nos 

lingüísticos, é uma "verdade" já aceita pelo público e impede o questionamento a respeito do 

que está sendo comunicado. Na regra de substituição de nomes, muda-se certas palavras que 

podem influenciar de modo positivo ou negativo o destinatário. Como por exemplo, 

capitalismo por livre iniciativa ou domínio empresarial por globalização. Conforme a regra de 

criação de inimigos, segundo Carrascoza (1999, p.42) "o discurso persuasivo cria 

freqüentemente inimigos. É fundamental estar sempre em luta contra algum opositor". Como 

exemplo o autor cita analgésicos versus  dor de cabeça, aspirador de pó contra ácaros. A regra 

do apelo à autoridade, conforme afirma Carrascoza (1999, p.43) "é a utilização de citações de 

especialistas que dão seu testemunho favorável, validando assim o que está sendo afirmado". 

O autor usa como exemplo o testemunho de dentistas, médicos, atletas, figuras do show 

business para tornar a mensagem verdadeira e confiável. Na regra de afirmação e repetição, 

segundo Carrascoza (1999, p.44) "a propaganda não pode dar margem a dúvidas; a meta é 

aconselhar o destinatário e conquistar a sua adesão, daí as frases afirmativas e o uso do 

imperativo na peroração ('abra sua conta', 'beba Coca-Cola',  'ligue já' etc.)". A regra da rede 

semântica segundo o autor seria "o algo mais" no texto publicitário, começou ser explorado na 

década de 90 como mais um recurso de seu sistema persuasivo. Segundo Carrascoza (1999, 

p.51) "não há exagero em dizer que parte significativa do texto publicitário contemporâneo no 

Brasil é constituída por meio de relações associativas, sobretudo aquelas por analogia dos 

significados - o seu algo a mais".   
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   2.6 SIGNIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EFEITOS DE SENTIDOS 

 

Para Eliséo Verón apud Carvalho (2004), produzir sentidos está necessariamente 

ligado à questão social. Conforme o autor, todo produto de cultura pode ser visto como um 

discurso social e está relacionado com outros infinitamente remetendo-se uns aos outros, 

produzindo e delimitando os sentidos que oferece para os usuários. O efeito de sentido, nos 

estudos de significação surge de um contato intuitivo com um jogo de deslocamento possível 

nas relações dos signos com os referentes isto é em um movimento de observação da matéria 

significante.   

Conforme relata Verón  apud Carvalho (2004 p.126) "este duplo enlace, do sentido no 

social e do social no sentido, só se pode desvelar quando se considera a produção de sentido 

como discursiva". Já para Patrick charaudeau (1997) os estudos discursivos são caracterizados 

necessariamente na linha da interdisciplinaridade, a questão discursiva é tratada no âmbito da 

informação, da comunicação e das mídias, o que permite uma abordagem de forma 

interdisciplinar, envolvendo várias instâncias do discurso. A relação do discurso com o social 

evidencia-se na forma de pensar os diversos conceitos envolvidos no processo, caracterizando 

uma preocupação em posicionar essas questões em torno da mídia. Para Charaudeau (1997) as 

noções que reenviam a fenômenos sociais são a informação e comunicação, e as mídias 

constituem um suporte organizacional que se ampara nessas noções para integração de suas 

diversas lógicas. A compreensão de como se vêm estruturando historicamente as relações 

entre os meios, as instituições sociais e os atores individuais são pensados por Verón, 

enquanto um sistema de relações entre meios, instituições e atores é complexo porque não 

comporta relações causais lineares”(VERÓN, 1998). Portanto entende-se como teoria dos 

discursos sociais um conjunto de hipóteses sobre os modos de funcionamento da semiose 

social ou da dimensão significante dos fenômenos sociais. Esses fenômenos sociais são 

analisados enquanto processos de produção de sentidos que para Charaudeau “é preciso 

considerar, muito além das linguagens, as hipóteses gerais sobre a significação social e o 

funcionamento do objeto que se analisa (CHARAUDEAU, 1997, p.39). 
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2.6.1 Das instâncias de produção e de recepção  

 

Para Verón (1998) existem duas condições por onde circulam os discursos sociais, a 

primeira se chama condições de produção e a segunda se chama condições de 

reconhecimento. Segundo o autor, as condições produtivas dos discursos sociais têm relação 

com as determinações que dão conta das restrições de geração de um discurso, ou de um tipo 

de discurso,  com as determinações que definem as restrições de sua recepção. As instâncias 

de produção e da recepção devem ser compreendidas como campos complementares, uma não 

se dá sem a outra, sem sujeito não há discurso e sem discurso não há sentido.  

Conforme relata Charaudeau existem dois lugares do processo de produção discursiva 

onde os sujeitos da produção estarão dispostos, o lugar do fazer (situacional) e o lugar do 

dizer (discursivo). “O primeiro diz respeito ao circuito externo do discurso (lugar que ocupam 

os responsáveis pelo ato) e o segundo, ao circuito interno (que representa o lugar de 

organização do dizer, onde se dá a atualização na qual participam seres falantes) 

(CHARAUDEAU, 2001, p.40-41).  

Na análise da produção de sentidos, são examinados os sujeitos do discurso, que 

deixam marcas sobre a superfície da matéria significante, e os sujeitos que pertencem ao 

circuito externo que também deixam marcas no processo discursivo, materializadas no 

discurso midiático. 

 

2.6.2 Das lógicas comunicacionais 

 

Na análise dos discursos midiáticos, segundo Carvalho (2004), são consideradas as 

condições de produção e reconhecimento, exigindo contextualizar esses discursos a partir de 

uma complexa rede de relações que participam e interferem nessas duas instâncias. Essas 

relações se estruturam a partir de determinadas lógicas que tencionam o discurso e definem os 

tipos de efeitos de sentido visados, ou seja, sua função. Segundo a autora a denominação 

lógica refere-se a um conjunto de categorias racionalizáveis que direcionam as deliberações e 

interferem na escolha das operações (estratégias) comunicativas e discursivas empreendidas 

na produção de um determinado texto e com isso não existe apenas uma lógica no discurso 

midiático e sim diversas lógicas que se articulam entre si. Como exemplo podemos citar a 

lógica do curto prazo que é a “lógica do marketing que aponta a setores determinados é, por 
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definição, uma lógica de curto prazo, destinada a manejar, do melhor modo possível, o 

universo complexo e mutante do imaginário cotidiano dos consumidores”(VERÓN apud 

CARVALHO 2004 p.228).  
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3 - METODOLOGIA  

 

3.1 NATUREZA DA  PESQUISA  

 

Pesquisa é definida por Gil (2002) como um procedimento racional e sistemático que 

visa proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Ela é desenvolvida mediante o 

concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos. Este processo envolve inúmeras fases, desde a adequada 

formulação do problema até  a satisfatória apresentação dos resultados.  

Neste estudo a pesquisa pode ser classificada como de natureza qualitativa, que é 

quando o pesquisador, conforme Michel (2005, p.33), “compreende e interpreta”. Conforme 

Godoy (1995), os estudos de pesquisa qualitativa diferem entre si quanto ao método, à forma 

e aos objetivos. Para que se possa identificar uma pesquisa deste tipo, é essencial verificar tais 

características:   

1. Ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental;  

2. Caráter descritivo;  

3. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador;  

4. Enfoque indutivo. 

Estas quatro características apresentadas acima serviram como base para a 

classificação deste estudo que como percurso metodológico trabalhou inicialmente com o 

ambiente natural como fonte de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, foi 

escolhido o vídeo publicitário veiculado na década de noventa na televisão brasileira, que teve 

grande aceitação na época e marcou uma geração, mudando o conceito de marca do guaraná 

antárctica, que a partir dessa campanha e principalmente desse audiovisual se tornou 

conhecida e consumida no Brasil. Em um segundo momento, o pesquisador procurou 

descrever o vídeo publicitário destacando os pontos principais que garantiram o resultado do 

mesmo. No terceiro momento foi contextualizado o momento da veiculação e como isso foi 

recebido pelas pessoas e o impacto que causou na época. E por ultimo foi feita a analise do 

audiovisual, a partir de categorias, das estratégias discursivas (Peruzzolo, 2002) de efeitos de 

enunciação e efeitos de referencialidade. 
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3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Para fins de atender os objetivos deste estudo, foram utilizados processos 

observacionais e técnicas qualitativas. Entre as possibilidades da observação do objeto 

empírico, optou-se pela Observação Indireta,  que conforme  Michel (2005) é a obtenção de 

dados indiretamente, ou seja, não são obtidos através das pessoas, mas de documentos 

pessoais ou institucionais, material gráfico, quadros, tabelas, fotografias etc. Os dados são 

feitos e analisados a partir de leitura e interpretação do material disponibilizado.  

Nas análises  de discurso, que  para  Bardin (1977), é um conjunto de técnicas que tem 

a finalidade de perceber  a significação  do conteúdo das mensagens e os percursos gerativos  

indicadores  que permitem a inferência de sentidos nos conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção destas mensagens, serão usadas categorias de análise que permitem 

identificar marcas e pistas discursivas. A análise do discurso não trata especificamente da 

língua e da gramática, embora estas questões lhe sejam importantes, mas está intimamente 

ligada ao discurso. As estratégias discursivas, conforme explica Orlandi (2001) é a palavra em 

movimento. Esta técnica dá atenção à "textura" dos textos, quer quanto ao uso da linguagem 

verbal, quer quanto ao uso de outras semióticas, trata-se de buscar marcas dos processos de 

produção de sentido, de verificar os "modos de dizer" ou "modos de mostrar", "modos de 

interagir, quando é construída a identidade com os participantes do discurso e os "modos de 

seduzir", onde se distribuem afetos positivos e negativos associados ao universo do discurso 

em jogo. 

 

3.3 O OBJETO EMPÍRICO 

 

O  vídeo pipoca com guaraná tem o seguinte dado técnico5: Ano: 1991; Filme: 

"Pipoca"; Duração: 30"s; Agência: DM9DDB; Anunciante/produto: Cia. Antarctica Paulista / 

Guaraná Antarctica; Direção de criação: Nizan Guanaes; Criação: Nizan Guanaes 

Atendimento: José Luís Madeira; Produtora: Film; Direção/filme: Flávia Moraes; 

Direção/fotografia: Michel Chevalier; Trilha sonora: MCR; Aprovação/cliente: Norberto 

Peres. 

                                                 
5 Fonte: http://intervalopp.blogspot.com/2010_04_01_archive.html acessado dia 11/04/2011. 

http://intervalopp.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
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6 

 

3.3.1 vídeo Pipoca com Guaraná : a narrativa 

 

O vídeo do Guaraná Antarctica faz uso do estímulo ao desejo por comer pipoca, 

instigado por um cenário simples e claro e um jingle com uma letra de fácil compreensão, 

onde o apetite despertado pelas pipocas pulando na tela e o sal derramado sobre elas, levam o 

telespectador a sentir sede e vontade de comer pipoca.  Trata-se de um despertar para a 

necessidade de beber algo e nesse momento o Guaraná Antarctica entra como a solução para 

essa necessidade. No inicio do filme,  uma lata de milhos de pipoca se espalha sobre uma 

mesa, começa o jingle “pipoca na panela, começa a  arrebentar, pipoca com sal, …” e ao 

mesmo tempo a garrafa de Guaraná Antarctica que esta imersa no gelo é retirada.  

                                                 
6
 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=XCVzgwu7qFg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XCVzgwu7qFg
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 O receptor tem seus sentidos  aguçados pelo barulho característico da tampa da 

garrafa sendo retirada soando um eco e saindo uma leve fumaça gelada de dentro da garrafa. 

A marca do anunciante é destacada pela tampa do guaraná Antarctica caindo sobre uma 

superfície em close-up.  

                                              

Figura (1) 

 

3.3.2  O jingle: a letra 

 

A letra do jingle da campanha “Pipoca com guaraná” tem a seguinte estrutura.  

 

Pipoca na panela 

Começa a arrebentar 

Pipoca com sal 

Que sede que dá 



27 

 

Pipoca e guaraná 

Que programa legal 

Só eu e você 

E sem piruá! 

Que tal? 

Quero ver pipoca pular 

(pipoca com guaraná) 

Eu quero ver pipoca pular 

(pipoca com guaraná) 

Quero ver pipoca pular, pular 

Soy loca por pipoca e guaraná 

Ah, ah, Guaraná!  

 

3.3.3 Contexto da Promoção 

 

O audiovisual produzido pela agência DM9DDB,  foi veiculado na TV no ano de 

1991. Na época da veiculação o VT gerou grande empatia por parte dos telespectadores, a 

campanha foi um sucesso e criou o hábito de comer pipoca com guaraná. 

O audiovisual ganhou o prêmio
7
 "Lâmpada de Ouro" na décima terceira edição do 

Festival Brasileiro do Filme Publicitário e o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro. Mais 

tarde foi escolhido como um dos "7 mais" da publicidade brasileira em uma pesquisa 

realizada pela revista ABOUT do Rafael Sampaio, com 250 formadores de opinião da 

publicidade brasileira. 

A campanha do Guararaná Antarctica propunha: "ao comer aquilo que você gosta, não 

pense automaticamente na coca-cola, mas no sabor único e gostoso do Guaraná, que combina 

com tudo que é bom". Nesse contexto foi lançado outro VT, " Pizza com Guaraná" que não é 

o foco deste estudo, mas vale a pena ser citado por ter feito parte da campanha. 

                                                 
7 http://blogdorefri.blogspot.com/2010/09/sabado-e-dia-de-cineminha-pipoca-e.html acessado dia 12/04/2011 

http://blogdorefri.blogspot.com/2010/09/sabado-e-dia-de-cineminha-pipoca-e.html
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4 – DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS: UMA INTERPRETAÇÃO DO 

AUDIOVISUAL  PIPOCA COM GUARANÁ 

 

A pesquisa fez uso de procedimentos de análise dos discursos nos seus aspectos 

significativos, relacionados à interpretação dos discursos. Para desconstruir este audiovisual 

utilizaram-se as categorias propostas por Peruzzolo (2002) que são: efeitos de enunciação e 

efeitos de referencialidade. 

Por efeitos de enunciação, entende-se que começa pela modalidade do dizer, opera  

com as pessoas e os tempos verbais e constitui o primeiro ponto de apoio na expressão das 

subjetividades e organiza a esfera das suas ações. A pessoa verbal e o tempo usado indicam a 

posição que o sujeito dá para si no discurso, o sujeito constrói um narrador para que conte a 

história dando a impressão que ele esta longe daquilo que é proposto como valor, ele se 

esconde no texto para que a “verdade” do que quer dizer pareça alguma coisa desinteressada e 

universal. O narrador é um delegado da enunciação no discurso, ela atribui voz, lhe dá o dever 

e o poder de narrar o discurso em seu lugar, é uma estratégia discursiva, que acentua o sentido 

de afastamento, de escondimento do sujeito da enunciação, parece que o narrador é o autor do 

texto mas na verdade o enunciador esta ali escondido no lugar de narrador como uma 

personagem, que é encarregado de levar o texto adiante como uma história, para que possa 

interessar ao leitor e para que este leia o texto até o final e goste. Conforme o autor relata o 

narrador o locutor e também o observador são figuras discursivas, mecanismos estabelecidos 

entre os lugares dos sujeitos do discurso, o enunciador e o enunciatário, no qual o leitor é 

ouvinte/ou espectador que os coloca em movimento, o destinador os constitui e o destinatário 

lhes dá vida. 

O tempo verbal é capaz de revelar muitas coisas a respeito do modo como o sujeito se 

liga ao seu discurso, outros recursos como colocar-se longe produzindo um efeito de sentido 

de afastamento ou colocar-se perto produzindo um efeito de sentido de proximidade são 

utilizados para construção de outros efeitos. O autor da o exemplo do jornalismo, no qual a 

imprensa atual procura produzir efeitos de objetividade pelo uso ordinário da terceira pessoa 

do verbo (ele se...como acredita-se, falou ele...). Uma diferença introduzida na narrativa é a 

citação que busca socorro na autoridade de outro falante às vezes em outras abriga o dizer do 

enunciador fazendo assim o jogo de afirmar duas vezes, o distanciamento entre o sujeito de 

enunciação e o dito é feito quando a fonte é ditada ou a agência noticiosa, é procurando 
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produzir o efeito de objetividade que o efeito de afastamento do sujeito no discurso é 

produzido. Então o feito de enunciação são efeitos decorrentes dos modos de relação do 

sujeito de enunciação com o discurso, se o sujeito de enunciação usa o expediente de se 

colocar dentro ou fora do que diz  ou se ele tenta trabalhar com os efeitos de sentido de 

proximidade ou de afastamento e por onde ele cria esse efeito de sentido. 

Por efeitos de referencialidade o autor explica que são “os efeitos de real, na sua 

maioria, são construídos pelo procedimento da semântica discursiva que se costuma 

denominar ancoragem” (PERUZZOLO, 2002, p.174). Trata-se de atrelar o dito a pessoas, os 

espaços geográficos conhecidos, as datas, fatos históricos, fotografias, simulações 

computacionais,  que são conhecidos pelo receptor como “reais”, como existentes. È baseado 

no esforço codificante que tem o objetivo de tornar o sentido concreto, denotativo de certa 

maneira localizável, sensível, “iconizando-o” de tal forma como se fosse a transcrição/copia 

da realidade. O efeito de referente ou efeito de realidade, busca apoiar a narrativa sobre 

sentidos já construídos na experiência do destinatário de tal forma que se cria, então, um 

sentido de acontecimento acontecido, por uma forma de ligação quase necessária. Para o autor 

“se os personagens, os locais, os momentos são reais, são fatos, então o texto também é 

verdadeiro, é real, tal como o expediente de dizer a idade no texto em notícia para afirmar a 

existência de uma pessoa em “carne e osso” (PERUZZOLO, 2002, p.175). conforme o autor 

quando o enunciador faz uso de elementos concretos e/ou identificáveis como voar para o sul, 

morrendo de frio, voltou para seu lar entre outros, ele constrói um dizer que se liga a 

referentes existentes e experienciados de modo que coloca traços de realidade no que foi dito, 

e de certo modo cria certa ilusão de “coisa acontecida” na verdade. 

O sentido de referencialidade se constrói usualmente com procedimentos de ceder a 

palavra aos interlocutores, seja pelo discurso direto, quando se preocupa em dar veracidade à 

fala repetindo-a tal e qual, seja pelo discurso indireto como por exemplo (“pita se diz vítima 

dos que apóiam a corrupção” (PERUZZOLO, 2002, p.176). Para o autor o uso de “aspas” 

tenta garantir a responsabilidade do dito a quem o disse, cria a ilusão de isenção do 

enunciador, citar é esconder-se sob a capa do citado, a estratégia de ocultamento visa apenas o 

apagamento da responsabilidade. Já no caso do discurso indireto ocorre o efeito de 

afastamento do sujeito enunciador, atribuindo a responsabilidade do dito a outro que o produz. 

Ao colocar-se como tradutor, de outra fonte de sentido, o enunciador faz a sua própria 

arrumação do sentido como ilusão do distanciamento e da responsabilidade. No caso da 
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“fonte da informação” quando o jornalista diz que quem diz é uma fonte bem informada. 

Outro caso é a pesquisa de opinião que o investimento é feito no sentido de objetividade pelas 

pretensas imparcialidade e cientificidade dos elementos articulados. Segundo o grande 

filósofo alemão Kant, o real para o homem é o que ele organiza, sendo assim a linguagem não 

é uma tradução do real mas a organização dele. O sentido de referencialidade é construído por 

um jogo de remissivas de uns elementos para outros, constituídos  em uma cadeia semântica 

que circunscreve os diversos temas do texto, onde o efeito de realidade que em grande parte 

ajuda a elucidar a projeção do sujeito na sua fala e se resolve no percurso da narrativa 

enquanto são desdobrados os temas e figuras. Para o autor “os efeitos de enunciação ficam 

mais afetos ao desenvolvimento temático, enquanto que o efeito de realidade se liga mais à 

figurativização” (PERUZZOLO, 2002, p.178), enquanto os sentidos de objetividade e de 

realidade se entrelaçam com freqüência. Para o autor os efeitos de enunciação, efeitos de 

realidade, de ilusão/fantasia e todos os outros podem ser fabricados por qualquer sistema de 

significação como desenho, pintura, rádio, cinema, televisão, usando a perspectivas e 

ocupação de espaço, focalização e posicionamento de câmera, jogos de luz, entre outros. 

 

4.1 – EFEITOS DE ENUNCIAÇÃO 

 

O texto impresso ( jingle) inicia descrevendo um jogo de elementos discursivos e 

imagéticos. Esta operação enunciativa pode ser analisada a partir de uma estratégia de 

enunciação do sujeito narrador, ou seja, quando apresenta o discurso em tempo verbal na 

primeira pessoa, produzindo um efeito de proximidade, de testemunhabilidade, de 

subjetividade, como se pode perceber: 

 (…) "que programa legal, só eu e você, e sem piruar(…)  

 (...)Quero ver pipoca pular, pular . Soy loca por pipoca e guaraná(...) 

 Estas duas estrofes são cantadas no texto, enquanto a pipoca está na panela. Como 

explica Peruzzolo (2002) quando um texto utiliza-se dos efeitos de enunciação, ao utilizar a 

primeira pessoa do singular, a interpretação de sentidos  conota uma "autoridade", ou seja, o 

sujeito sabe que este sabor gera "um programa legal", pois tem alguém (eu) dando 

testemunhabilidade sobre o fato. 

No que se refere ao casamento do texto com a imagem o enquadramento valorizando e 

sinalizando os planos  em detalhe ,  o close da marca Guaraná Antarctica e a produção da 
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pipoca , empregando um ritmo de  velocidade  permite conotar com uma das características da 

contemporaneidade. Segundo Pinho (2004, p.237) "a civilização atual tem como uma de suas 

principais características a velocidade, fruto das rápidas mudanças trazidas pelo contínuo e 

vertiginoso desenvolvimento da ciência e da tecnologia”. Ao unir os efeitos de enunciação 

proposto por peruzzolo com os elementos de velocidade, proposto por Pinho as primeiras 

interpretações deste audiovisual transportam para  a bricolagem do guaraná com a pipoca 

conotando um "novo sabor" e persuadindo na proposta de experimentá-lo.  
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Figura (2) 

Estas imagens revelam como se cada detalhe fosse importante, desde o momento da 

abertura da tampa, o primeiro gás saindo da garrafa, a tampa caindo em uma superfície de 

água, dando idéia de gelada, o líquido caindo para o copo e a pipoca, estalando como flocos 

de algodão, dando água na boa e relacionada a garrafa escrita “Este é o sabor”, um texto 

imperativo que sinaliza uma ordem, uma proposta de “degustação”, sem chances de recusar, 

pois não há outra alternativa.  

Esta testemunhabilidade e autoridade de “fazer-fazer; fazer-crer e fazer-sentir” 

(categorias propostas por Charaudeau, 2001) também reforçam um dos discursos 

característicos da persuasão. Segundo Peruzzolo (2002), são estratégias  muito próprias para a 

publicidade e propaganda, que inclusive, em certas ocasiões usa o recurso da primeira pessoa 

com celebridades testemunhando um produto. Como exemplo podemos citar Felipe Massa 

testemunhando o pneu Pirelli e Malu Mader testemunhando o sabonete Lux. 

Neste caso, o jingle e a voz cantada é que dão o tom de autoridade, enquanto que as 

imagens se sobrepõem para criar outros efeitos, como percebemos de referencialidade. 

 

4.2 – EFEITOS DE REFERENCIALIDADE 

 

O efeito de referencialidade deste audiovisual, ao testemunhar o sabor na primeira 

pessoa do singular traz para o sujeito narrador a responsabilidade do dito.  Ao colocar-se 

como tradutor de um "sabor" o enunciador faz a própria arrumação do sentido com efeito de 

responsabilidade, pois o real para o homem é o que ele organiza, sendo assim, a linguagem 

não é uma tradução do real  mas a organização dele. A cadeia semântica do preparo da pipoca 

e a abertura da garrafa geram o efeito de realidade, da veridicção, de fazer crer nesta verdade. 

A figurativização, objetiva a realidade e o jingle tece a ilusão/fantasia, criando uma narrativa  

de desejo, de subjetividade aliada a um real possível. 
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Figura (3) 

 

O posicionamento da câmera,  o jogo de luz e o jingle são combinados em um jogo de 

remissivas para produzir esses efeitos de veridicção, construídos pela referencialidade. É um  

jogo  aliado ao efeito de sonorização, combinado a efeito de gustação e sucessivamente, como 

uma semiose  infinita.  
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Conforme Peruzzolo, o efeito de referencialidade é muito usado em jornalismo. Mas 

aqui neste audiovisual, a narrativa aponta para uma mensagem subliminar que combina 

efeitos de realidade com efeitos de persuasão, pois “cria” um sabor gostoso, com imagens que 

apontam para a realidade “real e verdadeira“ de uma  pipoca  macia, saborosa,  pulando 

pronta para ser degustada, com o complemento perfeito: o guaraná. 
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5 – NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Este texto tem um ponto final, mas não um fechamento concreto, pois  interpretar à luz 

da analise do discurso significa desmontar um texto baseado nos critérios teóricos e subjetivos 

do analista. Entretanto, apesar de outras possibilidades de análise serem  realizadas, este 

estudo traz alguns encaminhamentos de pesquisa. 

O principal deles é a força do audiovisual por concentrar varias narrativas ao mesmo 

tempo e a combinação dos elementos que lhe confere um poder de despertar sentimentos e 

desejos no espectador. O jingle do anuncio do Guaraná Antarctica tem uma letra de fácil 

compreensão, traz a narrativa do preparo da pipoca na panela associando o produto com o 

guaraná e com situações como “sede”, “programa legal”, “pular” e “Soy loca por pipoca e 

guaraná”. Os enquadramentos do filme publicitário todos em plano detalhe e closes do 

preparo da pipoca, da garrafa do guaraná, do liquido sendo derramado no copo com gelo, da 

pipoca pulando, do sal sendo colocado na pipoca, da manteiga sendo derretida para prepará-

la, destacando ora um ora outro (pipoca e guaraná) em uma seqüência rápida de trocas de 

cenas, dando idéia de associação dos produtos e gerando um desejo de consumir os dois 

produtos para descobrir esse sabor. Os áudios do filme publicitário são compostos pela 

melodia e por elementos como vocalização no inicio (dam dam dam) em uma voz masculina e 

estalos como palmas acompanhado todo o filme, barulho da garrafa abrindo (splash) como se 

tivesse vácuo e barulho de prato de bateria (plim, plim, plim) quando o gelo é jogado no copo.  

Acredita-se que a combinação de todos esses elementos de forma ordenada e planejada 

resultaram em um produto midiático de fácil aceitação e fácil “degustação” dos sentidos. Mas 

sobretudo, esta análise permite sinalizar  que para um audiovisual obter um resultado 

satisfatório, necessariamente, não é preciso ter muitos efeitos especiais, pelo contrário, a 

criatividade associada a estratégias de discurso, como foi feito neste filme,  considerado 

simples,  contagiou uma geração e mudou a história do Guaraná Antarctica.   
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SEQUÊNCIA DE IMAGENS DO AUDIOVISUAL PIPOCA COM GUARANÁ 

 

 Pipoca na panela 

 Começa a arrebentar 
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 Pipoca com sal 

 Que sede que dá 

 Pipoca e guaraná 



38 

 

 Que programa legal 

 Só eu e você 



39 

 

 E sem piruá! 

 Que tal? 



40 

 

 Quero ver pipoca pular 

(pipoca com 

guaraná) 

 Eu quero ver pipoca pular 



41 

 

(pipoca com guaraná) 

 Quero ver pipoca pular, pular 



42 

 

 Soy loca por pipoca e guaraná 

 
Ah, ah, Guaraná! 
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8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=XCVzgwu7qFg 

http://www.youtube.com/watch?v=XCVzgwu7qFg
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APÊNDICE A – Cd com audiovisual pipoca com guaraná 


