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RReessuummoo  
 

Esta pesquisa teve como objetivo perceber de que maneira a linguagem verbal foi 
se associando a outras semioses, na constituição do gênero anúncio publicitário. 
Nossa hipótese foi que, com a inserção dos recursos semióticos nesse gênero, a 
multimodalidade passaria a ser uma genuína tradição discursiva na constituição 
dos anúncios. Para alcançarmos esse objetivo, desenvolvemos, inicialmente, uma 
discussão alicerçada no conceito de Tradição Discursiva, proposto por Kabatek 
(2004), e na teoria multimodal desenvolvida por Kress e Van Leeuwen (1996). 
Quanto à elaboração do corpus, partimos para a seleção de 54 anúncios impressos 
de carros, veiculados no início da década de 1920 até a primeira década do século 
XXI, os quais formaram a base de nossa análise. Para analisarmos o corpus, 
utilizamos o modelo teórico-metodológico proposto por Zavam (2009), em 
conjunto com a metodologia para análise multimodal proposta por Kress e Van 
Leeuwen (1996). A partir da análise, foi possível verificar que as múltiplas 
semioses, dentro do gênero anúncio publicitário, apresentaram-se como elementos 
que auxiliam na construção do sentido da mensagem pretendida pelo enunciador, 
bem como se mostram como uma genuína tradição discursiva, uma vez que, além 
da utilização do arranjo visual conspirar em favor da construção do sentido, a 
multimodalidade se mostra constante dentro gênero anúncio. (205 palavras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AAbbssttrraacctt  
 

This research aimed at perceiving how the verbal language was gradually 
associated with other semiosis in the construction of the genre advertisement. Our 
hypothesis was that, through the insertion of semiotic resources in this genre, 
multimodality would become a genuine discursive tradition in advertisements 
construction. To reach this objective, we developed, initially, a discussion drawn 
on the concept of Discursive Tradition, proposed by Kabatek (2004), and in the 
multimodal theory developed by Kress and Van Leeuwen (1996). Concerning to 
the corpus, we selected 54 printed advertisements of cars, spread since the early 
1920s until the first decade of the XXI century, which are the basis for our analysis. 
To analyze the corpus, we made use of Zavam’s (2009) theoretical and 
methodological analysis and Kress and Van Leeuween’s (1996) methodology for a 
multimodal analysis. The results of our analysis showed that the multiple semiosis 
in advertisements are important elements for the construction of the intended 
meaning in the message. Moreover, we verified that they are a genuine discursive 
tradition because their visual arrangement contributes for the construction of 
meaning and because multimodality is constantly verified in the genre 
advertisement.  
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AAggrraaddeecciimmeennttooss  
 
 Ufa! Finalmente cheguei ao final. Já estava me sentindo a Penélope, tecia e 

depois desmanchava tudo para que o ponto final demorasse, mas eu sabia que essa 

hora ia chegar, e chegou. 

Durante toda a dissertação, esta foi a seção mais pensada: o que dizer na 

hora dos agradecimentos? E as lágrimas que serão vertidas na hora de escrever? 

Bom, pensei, pensei e, espero que consiga transmitir, em poucas palavras, tudo o 

que sinto: 

 Deus, muito obrigada por cada segundo da minha vida e pela paciência em 

me escutar; 

 Família, agradeço a todos pela preocupação, pelo amor e pela dedicação. 

Amo vocês. Meus avôs Lindaura, a responsável pela minha educação, e 

Mapurunga (In Memoriam), que sempre dizia muita coisa com seu silêncio; 

Dodó (In Memoriam), a eterna melodia das minhas tardes; Minhas queridas 

tias-mães, Jane, a mulher das ‘grandes asas’, Magali, exemplo de força e 

fonte de inspiração para este trabalho e Cristina, exemplo de determinação; 

Di, a gaguinha mais linda do mundo; minha mãe, sempre muito atenciosa e 

carinhosa, é a pessoa mais falante que eu conheço; meu pai, homem que 

sabe lutar e de muita sabedoria; meus irmãos, Bruno e Rafael, presentes de 

Deus na minha vida; os pequenos: Chiquinho e Léo, meus primos-irmãos, 

Davi e Daniel, meus sobrinhos, e Nikoly, minha afilhada, bênçãos que eu 

amo muito e que me ensinam muita coisa; minha família que está em Natal, 

em especial minha prima Juliany, exemplo de generosidade, obrigada, 

prima, pelos momentos que tivemos;  

 Meus amigos (0800), minha segunda família, muito obrigada por todos os 

momentos que dividimos, vocês estão marcados para sempre, literalmente, 

na minha vida: Katy, a mãezona; Beto, o melhor humor de todos; Celo, o 

menino prodígio; Luís, o conselheiro; Deb´s, o Peter-Pan e Aline, a melhor 

Sandra Rosa Madalena de todos os tempos. Ama muito; 

 Minhas queridas amigas: Vivi, Lynara, Camila, Larissa e Ravena, muito 

obrigada pela paciência e por tudo o que vivemos no momento em que eu 

construía minha personalidade, devo muito do que sou a vocês; 



 
 

 Minhas amigas da faculdade, Lena e Luciene, a base que fortaleceu e me 

ajudou a construir o doloroso ‘caminho universitário’. Muito obrigada, amo 

muito vocês; 

 Toinha (Tontonha ou mãe preta), muito obrigada por me adotar nessa 

‘Grande Família’ e por sempre se preocupar comigo, por me proteger e me 

zelar. Amo-te; 

 Ed, irmão e amigo querido, muito obrigada pelo ombro, pelo ouvido, pela 

paciência, pelo carinho. Amo você; 

 Lucas, um irmão que ganhei na faculdade, nem sei o que escrever para dizer 

o quanto amo você. Muito obrigada pela atenção, pelas gargalhadas, pelas 

baladas e pelo carinho que você teve comigo na produção da dissertação; 

 Zé, o santo Zé, existe pessoa mais maravilhosa? Eu amo essa pessoa de 

montão. Zé, muito obrigada pelo exemplo de pessoa que você é, pelas 

risadas, pelos conselhos, pelas conversas, por tudo; 

 Rafa, o gauche mais lindo do mundo. Obrigada pelas contribuições 

acadêmicas, pelos momentos “recordar é viver” e pelo humor ácido, uma 

coisa meio Eça de Queirós. Como diria a grande Aline Barros “você é 

especial, não existe outro igual”. Aiêê pra você; 

 Rebecca e Edineuda, minhas queridas companheiras de pesquisa e de 

rodízios. Obrigada pelo carinho e atenção, pelas quedas no gelo, pelas 

andanças na Bahia, pelo boliche...; 

 Ana Keyla, muito obrigada pela atenção e pelas trocas de conhecimento; 

 Professores, obrigada por toda a ajuda na construção do meu conhecimento, 

em especial, agradeço aos professores Paulo Mosânio, Roberto Arruda e 

Linhares Filho e às professoras Sandra Maia, Eulália e Maria Elias; 

 Orientadores, Bernardete e Júlio, mais que orientadores, meus amigos. 

Agradeço a ajuda, a paciência, o carinho, a atenção, o amor e por tudo o que 

vocês representam para mim, exemplo de postura, atitude, garra, coragem. 

Amo muito vocês. E, Júlio, muito obrigada por deixar a internet entrar 

quando ela bateu a sua porta; 

 Dieb, com você eu nunca ficarei despenteada, muito obrigada por sempre 

me lembrar do meu pente e pela risada mais gostosa do mundo. Ama; 



 
 

 Nukácia e Margarete, agradeço pelas incalculáveis contribuições, que me 

ajudaram muito na construção desse trabalho e por todo o carinho e 

atenção que tiveram comigo. Banca como essa não existe; 

 Áurea, além de agradecer pelas contribuições acadêmicas, agradeço a sua 

generosidade, o seu cuidado e sua atenção. Ax menininhax do Tradice 

agradecem; 

 Lorena e Leidiane, colegas de mestrado. Muito obrigada por todos os 

momentos de discussões aleatórias; 

 Eduardo e Antônia, PPGL, agradeço o apoio e a atenção com as questões 

burocráticas e o carinho que sempre tiveram comigo; 

 Amigos dos grupos Tradice e Hiperged, pelo tempo que se preocuparam 

comigo para ajudar na minha dissertação, muito obrigada pelo carinho; 

  Suerda (Tuerda ou Guevara), muito obrigada por compartilhar importantes 

momentos musicais e por acreditar que “o mundo é perfeito e que todas as 

pessoas são felizes”; 

 Meus alunos queridos de inglês, eu agradeço os momentos de descontração 

e pela força; 

 CNPq, pelo apoio financeiro; 

 Apaixonados por carro, sem vocês essa dissertação estaria incompleta. 

Muito obrigada por compartilharem seus conhecimentos e seus arquivos; 

 “Família Caucaia”, muito obrigada por abrirem a porta do coração de vocês 

e me receberem com tanto amor. Muito obrigada D. Zilda, pelo enorme 

coração; Sr. Ideoclécio, pela bondade; Elisa, pela afeição; Marta, pela 

generosidade; Amanda, afilhada torta, pelo carinho, Luís e Heloísa, 

pequenos-gigantes que eu tanto amo, pela alegria; 

 Elis (Eis), tenho nem o que dizer. Muito obrigada pela paciência, pela 

amizade, por rezar comigo, por cantar “Noites traiçoeiras”, por toda a ajuda 

com esse trabalho, por me erguer quando eu caia... muito obrigada. Amo 

muito você. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenhuma história, seja do que for, inclui mais do 
que omite. 
 
Colin Jones. Paris: Biography of a City, 2006 
 
No mundo da propaganda não existe essa coisa de 
mentira. Existe apenas exagero conveniente. 

 
Cary Grant no filme Intriga Internacional, de 
Hitchcock, 1959 
 
 
 



 
 

    SSUUMMÁÁRRIIOO  
  
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS                                   18 
2. DISCURSO PUBLICITÁRIO, TRADIÇÃO DISCURSIVA, 

MULTIMODALIDADE E TRANSMUTAÇÃO: UMA VIA TEÓRICA                
 

26 
2.1. A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO PUBLICITÁRIO E A RELAÇÃO COM 
OUTRAS SEMIOSES            

 
27 

2.1.1.  noção sobre domínio discursivo         27 
2.1.2.  o discurso das mídias       28 
2.2. SOBRE TRADIÇÃO DISCURSIVA 31 
2.2.1.  Coseriu e os níveis e domínios da linguagem      31 
2.2.2.  Koch e os níveis e domínios da linguagem                 33 
2.2.3.  modelo teórico-metodológico para a análise diacrônica de 
gênero      

 
35 

2.2.3.1.  aplicação do modelo teórico-metodológico        36 
2.3. SOBRE MULTIMODALIDADE 38 
2.3.1.  os recursos semióticos na construção da peça publicitária 39 

2.3.2.  multimodalidade discursiva 41 
2.3.2.1.   o papel do espectador no processo de construção do sentido e 
os princípios de composição da mensagem 

 
41 

2.3.2.2. multimodalidade e as distintas formas de materialização 
discursiva  

 
42 

2.4. SOBRE GÊNEROS E TRANSMUTAÇÃO 44 
2.4.1.  esfera da comunicação humana e os gêneros do discurso: 
uma visão bakhtiniana 

 
45 

2.4.2.   os tipos de transmutação 46 
3. QUESTÕES METODOLÓGICAS E A INCURSÃO PELOS DADOS 49 
3.1. O PERCURSO HISTÓRICO DA TRADIÇÃO DISCURSIVA ANÚNCIO 50 
3.2. CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 53 
3.3. DA ANÁLISE DAS CATEGORIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
CONTEXTO E TEXTO NO GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

 
55 

3.3.1.   o contexto 56 
3.3.1.1. a ambiência – a sociedade brasileira e a indústria 
automobilística no Brasil 

 
56 

3.3.1.2.   os interlocutores – os fabricantes e os consumidores 86 
3.3.1.3.   finalidade – O propósito comunicativo do gênero anúncio 104 
3.3.2     o texto 109 
3.3.2.1.   conteúdo 109 
3.3.2.2.   norma 121 
3.3.2.3.   forma  126 
4. CONSIDERAÇÕES, IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PERSPECTIVAS 152 
4.1 QUESTÕES DE PESQUISA 153 
4.1.1 como a linguagem verbal, nos anúncios brasileiros de 
carros, foi se associando a outras semioses na constituição do 
gênero anúncio publicitário? 

 
 
 

153 
4.1.2 como a multimodalidade foi incorporada aos anúncios 
publicitários de carros e que funções discursivas assumem os 

 
 



 
 

recursos multimodais em relação ao público consumidor?  
153 

4.1.3 que fatores explicam a inserção da linguagem multimodal 
como uma tradição discursiva dos anúncios publicitários de 
carros? 

 
154 

4.1.4 de que forma o fenômeno da transmutação pode alterar os 
recursos multimodais utilizados ao longo da história do gênero 
anúncio? 

 
 

155 
4.2 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 155 
4.3 PERSPECTIVAS 156 
REFERÊNCIAS 158 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

--  11  --  

CCoonnssiiddeerraaççõõeess  iinniicciiaaiiss  

  

s primeiras pesquisas sobre as línguas naturais, como as 

realizadas no século XIX pelos neogramáticos, centravam-se 

na preocupação genética, ou seja, na origem das línguas e no 

grau de parentesco histórico entre línguas distintas. De 

acordo com Silva (2008), os pesquisadores da época tinham 

como objetivo, por meio da análise dessas estruturas, 

formular uma teoria da mudança do sistema linguístico. Porém, esses estudos, não 

relevavam os aspectos sócio-históricos e nem a presença do indivíduo como 

participante dessa mudança. Posteriormente, pesquisadores, como Schuchardt 

(1885)1 e Meillet (1928)2 (apud SILVA 2008), perceberam a importância do 

caráter social da língua e a influência deste dentro de sua historicidade, passando a 

observar a realidade e não somente a inferi-la, como faziam os neogramáticos. 

Atualmente, os estudos sobre a evolução das línguas ainda divergem entre a 

presença, ou não, do aspecto sócio-histórico, ramificando-se em diversas áreas. 

Entre essas áreas, podemos destacar a linguística diacrônica e a linguística 

histórica, as quais influenciaram os estudos que datam dos anos de 1960 e 1970, 

como os que versam sobre as tradições discursivas (doravante TD), que seguem 

uma orientação histórico-diacrônica, ou seja, mesclam as duas áreas. 

O conceito de TD surgiu na linguística romanística alemã, influenciado por 

Coseriu (1955) e, posteriormente, ampliado por Koch ([1997], 2008) e Kabatek 

(2005). Para Kabatek (2005, p. 159), uma TD é “a repetição de um texto ou de uma 

forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou de falar que adquire 

valor de signo próprio (portanto é significável)”. Nessa esteira, os estudos sobre os 

gêneros do discurso ainda são escassos, mas podemos fazer alguns destaques, 

                                                 
1 SCHUCHARDT, Hugo. Über die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker. Berlin: Robert 
Oppenheim, 1885. 
2 MEILLET, Antoine. Esquisse d’une histoire de La langue latine. Paris : Hachette, 1928. 



 
 

como as pesquisas de Kabatek (2005) sobre as tradições discursivas e a mudança 

linguística; o relatório de pós-doutorado de Biasi-Rodrigues (2008; 2010) sobre a 

tradição discursiva anúncio e a tese de doutoramento de Zavam (2009) a propósito 

do editorial de jornal nos séculos XIX e XX.  

No contexto da presente dissertação, citar esses estudos tem grande 

relevância na medida em que eles trazem importantes contribuições para a 

compreensão do conceito de tradição discursiva e sobre o caráter evolutivo de um 

gênero dentro de uma sociedade, conceitos chave para a presente pesquisa. O 

grande valor desses estudos para a nossa investigação está em todos focarem as 

mudanças em alguns gêneros. Entre os aspectos que apontam para as mudanças 

estão as feições multimodais que gêneros, como o anúncio e o editorial, assumem. 

Entretanto, os autores dos estudos citados, apesar de abordarem o uso de recursos 

multimodais em gêneros, não se aprofundaram no estudo da evolução destes 

recursos. Será, portanto, este o fator que será abordado em nossa dissertação, cujo 

gênero analisado foi o anúncio publicitário. 

Cabe ressaltar que os primeiros anúncios publicados eram monomadais3, e, 

com o passar do tempo, a multimodalidade4 passou a ser utilizada como estratégia 

discursiva no anúncio, modificando-lhe sua estrutura textual-discursiva. Nesse 

sentido, a teoria da multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996; 2001), 

agregada à teoria da TD, pôde lançar luzes importantes para o desenvolvimento de 

nossa pesquisa. Assim, a importância da teoria multimodal para esta dissertação se 

justifica pela necessidade que tivemos de analisar o desenvolvimento, ao longo do 

tempo, dos variados recursos multimodais que foram agregados à configuração 

dos anúncios publicitários. Além disso, agregar essa teoria à noção de tradição 

discursiva para análise diacrônica do anúncio foi importante porque conseguimos 

verificar se o uso, desses recursos multimodais, fez com que a propaganda 

perdesse o seu propósito comunicativo, deixando assim de ser uma tradição 

discursiva. 

                                                 
3 De acordo com Kress e Van Leeuwen (2001), a monomodalidade, em anúncios, manifestava-se na 
ausência de ilustrações e na escolha de um projeto gráfico baseado apenas em uma modalidade, 
quer seja escrita ou ilustrativa. 
4 Ver o item 2.3, do capítulo 2 desta Dissertacão. 



 
 

 A monomodalidade, de acordo com Kress e Van Leeuwen (2001), foi, por 

algum tempo, a preferência da cultura ocidental, não somente na escrita, como 

também na pintura e na música, por exemplo. Porém, com o passar do tempo, as 

relações entre linguagem e tecnologia foram se sofisticando cada vez mais e, como 

em uma simbiose, a linguagem humana foi se beneficiando das tecnologias e vice-

versa, permitindo com que variadas modalidades sejam associadas a outras na 

composição dos textos. Assim, o avanço tecnológico possibilitou a adaptação de 

práticas discursivas em suportes impressos, uma vez que a integração entre 

imagem e texto passou a ser vista como uma importante ferramenta para a 

comunicação, o que ocasionou um maior interesse pela multimodalidade tanto nos 

processos de criações artísticas como em documentos oficiais.  

As escolas semióticas foram as primeiras a se interessarem pela 

multimodalidade e têm, nos pesquisadores Kress e Van Leeuwen (2001), a 

principal referência em estudos sobre esse tema. Tendo como primeira obra a 

Reading Images: The Gramar of Visual Design (1996), esses autores desenvolveram 

a análise sistêmico-funcional de texto, dando maior importância, nessa análise, à 

imagem. Com apoio nesta semiose, muitas investigações sobre o valor que a 

imagem tem na sociedade foram desenvolvidas, e a multimodalidade passou a ser 

estudada por outras áreas de pesquisa que não apenas pela Semiótica, como, por 

exemplo, pela Análise de Discurso Crítica. Entre esses estudos, podemos destacar a 

pesquisa de Dondis (2003) sobre a importância das cores para as imagens; a 

composição do texto visual, de Wysocki (2004); semiose visual em filmes, de 

O’Halloran (2004); a relação entre imagem e palavra, de Dionísio (2005); 

significações e persuasão da imagem na publicidade, de Petermann (2006); a 

multimodalidade em capas de revista, de Ferreira e Bortoluzzi (2007) e sobre os 

recursos multimodais nas interações virtuais (ARAÚJO, 2010). 

Diferentemente das pesquisas realizadas até aqui sobre este assunto, foi de 

nosso interesse relacionar a multimodalidade aos estudos da tradição discursiva, 

visto que, de acordo com Kabatek (2005), as TD não são evocadas somente por 

textos, pois pode haver tradições evocadas por canal ou meio de comunicação, 



 
 

como o SMS5, a televisão e o rádio; bem como, por tradições culturais, como a 

poesia, a pintura e a música. Além disso, percebemos que muito se tem pesquisado 

sobre multimodalidade, entretanto desconhecemos investigações que relatem 

sobre o percurso histórico do uso de recursos multimodais em gêneros textuais. 

No caso do anúncio publicitário, a multimodalidade carrega em si o valor 

persuasivo característico desse gênero, o que nos autoriza a operar com a 

suposição de que estamos diante de um processo paulatino de constituição de uma 

tradição discursiva.  

Sobre esse gênero, encontramos também importantes trabalhos que dizem 

respeito à sua história e à sua linguagem, como, por exemplo, A sintaxe e a imagem: 

introdução ao alfabeto visual, de Dondis (1980); A argumentação publicitária, de 

Jean-Michel Adam e Marc Bonhomme (1997); Cinquenta anos de vida e propaganda 

brasileiras, de Francisco Gracioso e Roberto Penteado (2001); o trabalho de Kress 

e Van Leeuwen (2001) sobre o discurso multimodal dos anúncios publicitários; a 

tese A Organização Textual-discursiva dos Anúncios de Turismo do Ceará, de Sousa 

(2005) e Propaganda e Linguagem: análise e evolução, de Elizabeth Gonçalves 

(2006). Além desses trabalhos, importantes estudos foram realizados sobre 

produtos que, por meio de suas propagandas, mostram a história do anúncio, 

como, por exemplo, a pesquisa sobre os anúncios da empresa de remédios Bayer, 

Se é Bayer é bom. Reclames da Bayer, 1911-1942, coordenado por Zélio Alves Pinto 

(2005).  

Mesmo com tantos trabalhos sobre linguagem e propaganda, percebemos 

que há a necessidade de um maior aprofundamento dos estudos sobre 

multimodalidade em anúncios, além de estudos que atrelem a multimodalidade às 

tradições discursivas. Nesse sentido, com o foco em anúncios publicitários 

brasileiros de carros, estudamos como a multimodalidade passou a ser uma 

característica inerente a esse gênero, uma vez que a utilização desses recursos se 

repete regularmente nos exemplares dos anúncios que coletamos.  

 Optamos pelos anúncios de carros, por ser, conforme Gracioso e Penteado 

(2001), o primeiro produto norte-americano que veio com o seu departamento de 

                                                 
5 Safet Management System (Serviço de Mensagem Curta). 



 
 

propaganda para o Brasil em 1920 e, além disso, dentre os produtos que surgiram 

no mesmo período, o carro é um produto que existe até os dias atuais. Em adendo, 

podemos ainda justificar nossa escolha pelo anúncio de carros por entendermos 

que a história destes anúncios, no Brasil, se confunde com a própria história da 

utilização de recursos multimodais na propaganda brasileira e por ser o carro, no 

contexto da cultura brasileira, um bem de consumo muito valorizado.  

Como muitas outras esferas de comunicação humana, o domínio discursivo 

da publicidade não é recente, pois as práticas de linguagens que ele congrega, as 

quais promovem “um produto ou um serviço para um cliente em potencial” 

(BHATIA, 2009, p. 165),  datam de muito tempo. Se nos lançarmos nas páginas de 

sua história, podemos ver, com Vestergaard e Schrøder ([1985] 2004), que foi no 

século XIX, com o aumento das indústrias e o desenvolvimento da tecnologia, que a 

propaganda teve uma grande expansão e, nesse período, ao invés de somente 

proclamar, também passou a persuadir o leitor. Isso se justifica na medida em que, 

ainda de acordo com os autores citados acima, com o aumento das indústrias, 

houve uma superprodução de mercadorias, e com esse aumento, cresceu também a 

necessidade de empresas venderem cada vez mais. A partir de então, o discurso 

publicitário passou a ter como característica principal persuadir o consumidor a 

adquirir bens que, na maioria das vezes, não são necessários a sua subsistência, o 

que é uma característica marcante da sociedade capitalista. 

Dessa maneira, julgamos que nosso estudo pode contribuir no sentido de 

revelar quando as múltiplas semioses passaram a ser parte integrante na 

construção do discurso publicitário e, por consequência, como a multimodalidade 

pode vir a ser uma TD na composição do gênero anúncio, levando-nos às seguintes 

questões: 

• Como a linguagem verbal, nos anúncios brasileiros de carros, foi se 

associando a outras semioses na constituição do gênero anúncio 

publicitário? 

• Como a multimodalidade foi incorporada aos anúncios publicitários de 

carros e que funções discursivas assumem os recursos multimodais em 

relação ao público consumidor? 



 
 

• Que fatores explicam a inserção da linguagem multimodal como uma 

tradição discursiva dos anúncios publicitários de carros? 

• De que forma o fenômeno da transmutação pode alterar os recursos 

multimodais utilizados ao longo da história do gênero anúncio? 

Para melhor compreendermos as mudanças ocorridas ao longo da história do 

gênero anúncio, utilizaremos como base teórica a noção de transmutação proposta 

por Bakhtin ([1953] 1997), estudada por Araújo (2004; 2006) em sua pesquisa 

sobre os chats e ampliada em outras categorias por Zavam (2009) em sua pesquisa 

sobre a TD editorial jornalístico. É com base na análise da transmutação por que 

passou o gênero anúncio, acreditamos ser possível explicar a multimodalidade 

como uma TD dentro do gênero. 

Nesse sentido, os objetivos que norteiam esta pesquisa são: 

� Descrever como a linguagem verbal, nos anúncios brasileiros de carros, foi 

se associando a outras semioses na constituição do gênero anúncio do 

domínio discursivo publicitário; 

� Analisar de que forma a multimodalidade caracteriza diacronicamente a 

constituição dos anúncios publicitários de carros e a relação entre esses 

recursos e seu público alvo;  

� Analisar diacronicamente o uso da linguagem multimodal como uma 

tradição discursiva na constituição do gênero anúncio publicitário, em 

especial os anúncios brasileiros de carros do século XX e primeira década 

do século XXI;  

� Analisar as relações entre a transmutação do gênero anúncio e os recursos 

multimodais utilizados ao longo da história do gênero.  

 

Nesta dissertação, o estudo foi apresentado em mais três capítulos que se 

seguem. No primeiro, abordaremos as teorias e os conceitos que serviram de base 

para a nossa pesquisa, como domínio discursivo publicitário. Este capítulo foi 

dividido em dois subtópicos: no item 2.1.1 traremos uma discussão sobre a 

construção da noção de domínio discursivo, o qual nos remete à proposta de esfera 



 
 

de atividade humana trabalhada por Bakhtin ([1929] 1997). Para encerrar esta 

seção, destacaremos a relação entre a construção do discurso publicitário e as 

outras semioses.  

No tópico 2.2, discutiremos o conceito de tradição discursiva, com base nos 

níveis de linguagem propostos por Coseriu ([1981] 2007). No item 2.2.1, 

promovemos uma discussão sobre os níveis de linguagem apresentados por 

Coseriu, que serviram de base para a formulação do próprio conceito de tradição 

discursiva. Já no item 2.2.2, destacamos as contribuições de Koch, o qual amplia a 

discussão sobre os níveis e domínios da linguagem promovidos pelo primeiro 

autor. Em seguida, no item 2.2.3, traremos o modelo teórico-metodológico 

proposto por Zavam (2009), por meio do qual a autora realizou uma análise 

diacrônica do gênero editorial.  

No terceiro tópico, 2.3, evidenciaremos os primeiros estudos realizados 

sobre o uso da multimodalidade em anúncios publicitários, os quais nos 

possibilitaram entender como os recursos semióticos podem auxiliar na 

construção do sentido dos discursos presentes nos anúncios. Em seguida, 

destacaremos a importância da imagem para os trabalhos sobre semiótica, dando 

ênfase aos estudos da Gramática do Design Visual proposta por Kress & Van 

Leeuwen (1996). 

No tópico 2.4, discutimos a respeito da transmutação genérica, com base em 

dois itens. Primeiramente, partiremos das reflexões apresentadas por Bakhtin 

([1929] 1997) sobre os gêneros do discurso, para, em seguida, tomarmos como 

base o estudo realizado por Zavam (2009), que amplia a noção de transmutação, 

ao propor uma tipologia mais operacional. 

No segundo capítulo, inicialmente, traçaremos a trajetória metodológica 

que escolhemos para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Trataremos de sua 

caracterização, da construção de dados, da delimitação do universo da pesquisa e 

do percurso que faremos para empreender uma organização e um método que 

possibilite êxito em nossa tarefa. Em seguida, discutiremos a análise do corpus e os 



 
 

resultados obtidos ao longo do exame de anúncios brasileiros de carro no período 

de 1919 até a primeira década do século XXI.  

Concluiremos esta dissertação, no terceiro capítulo, traçando um paralelo 

entre as questões que suscitaram esta pesquisa e os resultados apresentados no 

capítulo de análise do corpus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

--  22  --    

DDiissccuurrssoo  ppuubblliicciittáárriioo,,  ttrraaddiiççããoo  ddiissccuurrssiivvaa,,  

mmuullttiimmooddaalliiddaaddee  ee  ttrraannssmmuuttaaççããoo::  uummaa  vviiaa  tteeóórriiccaa  

  

este capítulo, trabalhamos com os conceitos básicos para o 

desdobramento desta pesquisa. Assim, tecemos 

considerações sobre o domínio discursivo publicitário, a 

partir da proposta de esfera da comunicação humana 

trabalhada por Bakhtin ([1929] 1997). Somando-se a essa 

proposta, destacamos como se dá a construção do discurso 

publicitário a partir da associação da linguagem verbal com as outras semioses no 

gênero anúncio.  

Em seguida, partimos para a reflexão sobre o conceito de tradição 

discursiva, com base nos níveis de linguagem abordados por Coseriu ([1981] 

2007), e por Koch. Além disso, focamos o modelo teórico-metodológico proposto 

por Zavam (2009), a partir do qual, associando-o com as categorias de análise 

multimodal propostas por Kress e Van Leeuwen (2001), nos possibilitou analisar 

os anúncios que compõem nosso corpus.  

Num terceiro momento, debatemos sobre o uso da multimodalidade na 

composição do gênero anúncio publicitário, constituindo-se assim como um 

elemento significativo dentro desse gênero. Por fim, discutimos, alicerçados nos 

trabalhos de Bakhtin ([1929] 1997), sobre o conceito de transmutação, pois por 

meio dele poderemos verificar como se dá o processo de mudança dos recursos 

multimodais utilizados nos anúncios analisados.  

 



 
 

2.1 Sobre a construção do discurso publicitário: relação entre 

variadas semioses no discurso publicitário 

Para compreendermos como se dá a construção dos discursos encontrados 

nos anúncios que compõem nosso corpus, abordamos, nesse primeiro tópico, o 

domínio discursivo publicitário, a partir da proposta de Marcuschi (2002), que, por 

sua vez, parte da abordagem realizada por Bakhtin ([1929] 1997) sobre as esferas 

de atividade humana. Em seguida, trataremos sobre a construção do discurso 

publicitário e a sua relação com as outras semioses. Para isso, com base na noção 

de discurso das mídias proposta por Charaudeau (2007), destacaremos a 

importância das condições extradiscursivas e das relações intradiscursivas 

durante o processo de construção do sentido, além de evidenciarmos a 

importância da imagem como instrumento discursivo. 

2.1.1 Noção de domínio discursivo 

A comunicação humana pode acontecer por meio de diversas manifestações 

linguísticas, tais como a escrita, a oralidade, os gestos etc. Segundo Bakhtin ([1929] 

1997), essas manifestações são bastante diversificadas, pois estão relacionadas às 

muitas esferas da atividade humana. Essas esferas constituem-se de domínios 

discursivos, os quais, segundo Marchuschi (2008, p.155) “constituem práticas 

discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às 

vezes lhe são próprios ou específicos como rotinas comunicativas 

institucionalizadas e instauradas de poder”. Estes domínios, por sua vez, estão 

relacionados ao uso da língua, pois se efetivam por meio de enunciados orais e 

escritos, os quais emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade, 

refletindo as condições específicas e as finalidades de cada uma das esferas. Cada 

esfera de utilização da língua elaboraria seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados que, para Marcuschi (2008), são passados de uma geração para outra 

mantendo seus propósitos e efeitos de forma clara, sendo distinguidos  por 

uma denominação genérica sócio-historicamente. 

Os domínios discursivos atuam de forma a contribuírem com o surgimento 

de novos gêneros, um exemplo disso, é o gênero anúncio, o qual surgiu da 



 
 

necessidade de grandes jornais europeus adquirirem mais recursos por meio da 

divulgação de produtos como o café, por exemplo. Para  Bakhtin ([1929] 1997)  os  

gêneros  são imprescindíveis  à  comunicação humana. O  autor sustenta seu ponto 

de vista, quando afirma que se os gêneros do discurso não existissem, ou mesmo, 

se não tivéssemos domínios sobre eles a comunicação verbal seria praticamente 

impossível.  

2.1.2 Discurso das mídias 

Para tratarmos do discurso publicitário, tomaremos como base a noção de 

discurso das mídias proposta por Charaudeau (2007, p. 40), para quem o discurso 

não se restringe às regras de uso da língua, uma vez que ele se constrói a partir da 

combinação da maneira como se fala com as identidades dos sujeitos que 

participam da enunciação, com a “relação de intencionalidade que os liga” e com as 

condições físicas de troca. Sobre esta combinação, o autor afirma que a produção 

do sentido se dá por meio da ligação dos fatores extralinguísticos e com as relações 

intradiscursivas. 

A partir desta afirmação, podemos perceber que o discurso está para além 

do que propõe o texto linguístico, ou seja, ele se realiza por meio das construções 

que o leitor (ou o ouvinte) pode realizar em uma determinada situação 

comunicativa, seja ela verbal ou não-verbal.  

 A interpretação que o leitor faz a respeito de um discurso é de fundamental 

importância para a mídia, pois é por meio da visão do leitor que se dará a 

complementação da construção dos sentidos dos textos que os meios de 

comunicação produzem. É nesse sentido que Briggs; Burke (2006, p. 11) afirmam 

que essa contribuição dada pelo leitor já existe há bastante tempo no meio 

midiático, pois 

 

o conceito de “opinião pública” apareceu no final do século XVIII, e a 
preocupação com as “massas” tornou-se visível a partir do século XIX, na 
época em que os jornais [...] ajudavam a moldar uma consciência 
nacional, levando as pessoas a ficarem atentas aos outros leitores. 

 



 
 

Desta forma, a opinião dos leitores faz parte de um processo histórico que 

contribui para definir o comportamento que os meios de comunicação devem 

empregar na produção tanto de textos jornalísticos como de anúncios 

publicitários. Em relação a este último, o discurso utilizado pela publicidade deve 

persuadir, caso contrário, poderá não levar o leitor a comprar um produto ou 

adquirir um serviço. Assim, a estrutura do discurso publicitário, segundo Adam; 

Bonhomme (1997), esquematiza-se da seguinte forma: 

Ação 

Verbal 

Produzir 

uma mensagem 

que tenha 

uma força persuasiva 

 

que aponte à compra do 

produto 

Dimensão 

Pragmática 

Ato 

Locutório 

Força 

Ilocutória 

Constativo (explícito) 

Diretivo (+ ou – implícito) 

Efeito 

Perlocutório 

Fazer crer 

Fazer fazer 

 Quadro 1- Estrutura pragmática da comunicação publicitária 
 Fonte: Adam; Bonhomme (1997, p. 33) 

 

 De acordo com os autores, o plano locutório é o texto e a imagem; já o plano 

ilocutório trata de dois objetivos: a) objetivo informativo e b) objetivo 

argumentativo; por sua vez, o plano perlocutório manifesta-se como uma estratégia 

onde se concentra toda a persuasão publicitária. Ao que podemos perceber, a 

retórica publicitária prende-se ao discurso, tendo como objetivo essencial 

satisfazer suas necessidades de venda, além de agradar o público consumidor.  

 Conforme verificamos no quadro proposto por Adam; Bonhomme (1997), 

no plano locutório, a imagem, somada ao texto, constitui-se uma importante 

ferramenta para a produção do discurso. De acordo com Briggs; Burke (2006, p. 

17-18), a imagem se apresenta como um artifício milenar. Segundo os autores, 

imagens, especialmente estátuas, eram outra importante forma de 
comunicação e mesmo de propaganda no mundo antigo, sobretudo em 
Roma na era de Augusto. [...] Para os cristãos, as imagens eram tanto um 



 
 

meio de transmitir informação como de persuasão. [...] De maneira 
semelhante, o papa Gregório, o Grande (d.C 540 - 604), dizia que as 
imagens serviam para aqueles que não sabiam ler – a grande maioria – 
da mesma maneira que a escrita servia para aqueles que liam.  

 

Observa-se, deste modo, que a imagem sempre se mostrou como um 

importante instrumento discursivo, pois é capaz de auxiliar sobremaneira na 

construção dos significados que uma mensagem pode transmitir. Vale ressaltar 

que, durante muito tempo, a imagem ocupou lugar de extrema importância na 

publicidade, uma vez que a grande maioria da população ocidental dos séculos 

XVII, XVIII e XIX não era alfabetizada e, em função disso, os textos apoiavam-se no 

potencial do alfabetismo visual dos leitores. Nesse sentido, Dondis (1997, p. 184) 

explica que algumas pessoas recorrem ao alfabetismo visual, “devido às limitações 

do alfabetismo verbal”, até mesmo porque a sociedade atual prima pelo que toma 

menos o seu tempo. Segundo Fairclough (2001, p. 259), 

o que os publicitários obtêm das imagens visuais é sua capacidade de 
evocar na simulação de estilo de vida, capacidade que é geralmente 
mais poderosa e imediata que a da língua. Se uma imagem visual 
funciona, pode criar instantaneamente um mundo que consumidores 
potenciais, produtores e produtos podem conjuntamente ocupar, antes 
que os leitores possam ler (ou os telespectadores ouvir) a linguagem da 
publicidade.  

 

Nesse sentido, entendemos que a linguagem visual se transformou, devido a 

sua atuação, e passou a auxiliar no processo de construção de sentido, tornando-se 

uma importante estratégia discursiva na constituição do discurso publicitário, uma 

vez que, é principalmente por meio dela que a propaganda tenta se aproximar de 

seu consumidor. 

Diante da sua importância, a imagem se apresenta como fator fundamental 

para as pesquisas em multimodalidade, razão pela qual ela terá destaque em nossa 

análise. Além da imagem, marcas gráficas também podem contribuir para a 

manifestação de aspectos multimodais, tais como o uso de itálico, negrito, caixa-

alta, sublinhado etc. Posto isso, entendemos que o uso de quaisquer estratégias que 

afetam a construção do sentido gera o fenômeno da multimodalidade nos gêneros. 



 
 

Uma análise diacrônica do discurso publicitário nos ajudou a compreender 

como o uso dos recursos multimodais, na constituição dos anúncios, passou a ser 

uma estratégia discursiva nesse domínio e como, com o passar do tempo, a 

multimodalidade passou a ter status de tradição discursiva dentro do anúncio. 

Porém, antes desta discussão precisamos explicar melhor a noção de tradição 

discursiva e como tal conceito lança luzes a esta pesquisa, como veremos no tópico 

a seguir.  

2.2 Sobre tradição discursiva 

O conceito de tradição discursiva, em nosso trabalho, revelou-se como um 

conceito-chave, pois nos auxiliou na tarefa de defender a multimodalidade como 

uma genuína tradição discursiva, sendo aquela constitutiva do gênero anúncio. 

Antes, porém, de tratarmos desse conceito, afigura-se importante mostrar com 

Coseriu ([1981] 2007) que a noção de tradição discursiva é tributária dos 

chamados níveis de linguagem propostos por este autor, razão pela qual 

entendemos ser relevante abordarmos este tema. 

2.2.1 Coseriu e os níveis e domínios da linguagem  

De acordo com o que lemos em Lamas (2007), Coseriu ([1981]6, 2007, 

p.130), ao desenvolver uma teoria da linguagem, propõe três níveis linguísticos: o 

nível universal, o histórico e o textual. O primeiro diz respeito à capacidade do ser 

humano de falar, ou seja, “trata-se do nível em que se dão os fenômenos comuns a 

todo falar e a todas as línguas.”7; o nível histórico abrange a faculdade universal de 

falar, que todos os sujeitos possuem, pois “trata-se de um saber falar que não 

coincide simplesmente com o saber falar  alemão, francês etc, uma vez que vale 

para toda língua e para todo falar”8. Este segundo nível, para Coseriu ([1981], 2007 

p. 131), está dividido em duas grandes classes de fenômenos: a) os princípios 

gerais do pensar e b) o conhecimentos das “coisas”. O autor nos explica que 

                                                 
6 COSERIU, Eugenio. Leccions de Linguística General. Madrid: Gredos, 1981. 
7 Nossa tradução de: “se trata del nivel en el que se dan los fenômenos comunes a todo hablar y a 
todas las lengua”. 
8 Nossa tradução de: “se trata del un saber hablar que no coincide simplemente con el saber hablar 
alemán, francés, etc, sino que vale para toda lengua y para todo hablar”. 



 
 

a) Os princípios gerais do pensar, aplicados ao conjunto do linguístico, 
são formados por princípios como o de identidade, ou o de não 

contradição. Estes princípios são dados intuitivamente: os falantes, 
como tais, não estão em condições de formulá-los reflexivamente, 
somente os empregam no falar.  
 

b) O conhecimento das “coisas” implica que não somente se fala com a 
linguagem, como também com o conhecimento da realidade extra 
linguística. Por um lado, pressupõe-se que o interlocutor 
compartilha um determinado conhecimento das “coisas” a que nos 
referimos. [...] Por outro lado, faz-se constante referência ao 
conhecimento que o homem tem de si mesmo e do mundo. (p. 131 e 
132).9  

O terceiro e último nível, o textual, diz respeito à composição dos textos, 

ocorrendo em situações determinadas. Além disso, neste nível, podemos encontrar 

também a interferência do falante, o que possibilita os desvios da norma.  

Para uma melhor visualização dos níveis linguísticos da Teoria da 

Linguagem, segue o quadro proposto por Coseriu ([1981], 2007), no qual temos os 

três níveis linguísticos que correspondem a três graus do saber linguístico (valores 

linguísticos ou graus de competência) e estes três graus do saber, por sua vez, 

correspondem a outros tantos critérios de valorização do falar, “valorização em 

termos de insuficiência, de suficiência e de excelência, ou seja, de valorização 

negativa, zero e positiva da realização do saber linguístico no discurso falado ou 

escrito.” (COSERIU, [1981], 2007 apud LAMAS, 2007, p. 141):  

NÍVEL GRAUS DO SABER VALORIZAÇÃO 
Universal Elocucional Congruente 
Histórico Idiomático Correto / Exemplar 
Textual Expressivo Adequado 

 
Quadro 2 – Níveis e domínios da linguagem  

Fonte: Coseriu ([1981], 2007, p. 141) 

O saber elocucional refere-se ao falar em geral, pois ele aborda um 

conhecimento que o falante tem do falar; por sua vez, o saber idiomático diz 

                                                 
9 Nossa tradução de: “a) Los princípios generales del pensar, aplicados al conjunto de lo lingüístico, 
están formados por principios como el de identidade o el de no contradición. Estos principios están 
dados intuitivamente: los hablantes, como tales, no están em condiociones de formularlos 
reflexivamente, sólo los emplean em el hablar. [...] La possibilidad de volver a referirse a algo ya 
mencionado com La ayuda de pronombres, por ejemplo; b) El conocimiento de las “cosas” implica 
que no sólo se habla com el lenguaje, sino también com el conocimiento de lãs normas de La 
realidad extralingüística. Por uma parte, em tanto que se presupone que el interlocutor comparte 
un determinado conocimiento de las “cosas” al que nos referimos. [...] Por outra parte, se hace 
constante referencia al conocimiento que el hombre tiene de sí mesmo y del mundo. (p. 131 e 132) 



 
 

respeito ao domínio de uma determinada língua; e o saber expressivo, o qual se 

aplica a tipos de circunstâncias, trata das realizações concretas, individuais e 

ocasionais da atividade linguística. No que diz respeito às valorizações, destacamos 

que a congruente trata de um falar claro e conexo; já, no que se refere à valorização 

correta, as expressões só podem ser consideradas corretas quando se ajustam às 

regras de um determinado idioma; a terceira e última valorização, adequado, 

aplica-se à adequação de um texto a uma situação, ou seja, se o falante está 

utilizando um texto apropriado ou inapropriado para a situação linguística no qual 

está inserido.  

2.2.2 Koch e os níveis e domínios da linguagem  

Baseado na proposta dos níveis linguísticos de Coseriu ([1981], 2007) e na 

ideia de Schlieben-Lange (1982, p.107) de que as tradições do saber expressivo são 

independentes das tradições de uma língua particular, Koch (2008) amplia os 

níveis propostos por Coseriu e concebe que o ‘saber expressivo’ não deve se 

restringir ao nível individual, uma vez que abrange a capacidade do ser humano de 

produzir textos segundo tradições e modelos históricos, como podemos observar 

no quadro a seguir: 

NÍVEL DOMÍNIO TIPO DE REGRAS 

Universal Atividade de falar Regras elocucionais 

Histórico 
Língua histórica particular Regras idiomáticas 

Tradição discursiva Regras discursivas 

individual/atual Discurso  

Quadro 3 – Níveis e domínios da linguagem  
Fonte: Koch (2008, p. 54) 

 No quadro 3, Koch (2008) desdobra o esquema de Coseriu ao acrescentar a 

categoria de domínio, ao duplicar o nível histórico (língua histórica particular e 

tradição discursiva) e ao substituir ‘tipo de saber’ por ‘tipo de regras’, como 

também ‘saber expressivo’ por ‘regras discursivas’.  Para o autor, “cada discurso é 

único, e saber implica a possibilidade de reprodução, portanto, saber e discurso 

são incompatíveis, logo, ao discurso não é atribuído regras devido ao seu caráter 

individual” (KOCH, 2008, p.54). É considerando o nível histórico da 

língua/linguagem que poderemos verificar se o gênero anúncio publicitário pode 



 
 

ser visto como uma tradição discursiva. Além disso, é com base neste último nível 

que analisaremos o recorrente uso dos variados recursos multimodais na 

configuração dos anúncios publicitários, fator este que pode sinalizar para a 

multimodalidade como uma tradição discursiva nesse gênero. 

 A subdivisão desse último nível é sustentada por Kabatek (2005, p.156) ao 

afirmar que “a atividade de falar, com uma finalidade comunicativa concreta, 

atravessaria dois filtros concomitantes, até chegar ao produto do ato comunicativo 

ou enunciado”. Para o autor, o primeiro corresponderia à língua e o segundo, às 

tradições discursivas. Esta afirmação de Kabatek pode ser visualizada na figura 01: 

 

 

 

 
Fig. 01 – Subdivisão do Nível Histórico 

Fonte: Kabatek (2005, p. 156) 

De acordo com a figura 01, observamos que, diferentemente dos quadros já 

expostos por Coseriu ([1981], 2007) e Koch (2008), a ligação existente entre os 

três níveis linguísticos é mais bem visualizada com base nessa proposta, visto que, 

para atingir seu objetivo comunicativo10, o falante precisa adequar-se às regras de 

um idioma11 e à situação comunicativa12, para que assim possa produzir um 

enunciado13 satisfatório. 

A partir dessa base teórica, o conceito de TD é definido como a  

repetição de um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira 
particular de escrever ou de falar que adquire valor de signo próprio 
(portanto é significável). Pode-se formar em relação a qualquer 
finalidade de expressão ou qualquer elemento de conteúdo, cuja 
repetição estabelece uma relação de união entre atualização e tradição; 
qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre dois 
elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) 
que evocam uma determinada forma textual ou determinados elementos 
linguísticos empregados (KABATEK, 2005, p.159).  

                                                 
10 Para Koch (2008), denomina-se de Regras Elocucionais. 
11 Para Koch (2008), denomina-se de Regras Idiomáticas. 
12 Para Koch (2008), denomina-se de Regras Discursivas. 
13 Para Koch (2008), denomina-se de Discurso. 

Objetivo comunicativo 

língua particular (sistema e norma) tradição discursiva 

enunciado 



 
 

Além disso, segundo Kabatek (2005), as TD não são evocadas somente por 

textos impressos, pois pode haver tradições evocadas por canal ou meio de 

comunicação, como o SMS, a televisão e o rádio; por tradições culturais, como a 

poesia, a pintura e a música. Essa afirmação nos auxiliará na compreensão da 

multimodalidade como uma TD, uma vez que o anúncio publicitário, ao longo do 

seu percurso histórico, evoca o uso dos recursos multimodais, os quais se 

relacionam com uma realidade e contribuem para a construção de discursos, o que 

lhes confere um valor de signo.  

Hoje, outros autores como Zavam (2009) e Biasi-Rodrigues (2010) 

trabalham com o conceito de tradição discursiva. Zavam (2009), por sua vez, 

apresenta um modelo teórico-metodológico que se constituirá como a base para a 

nossa metodologia, pois nos auxiliará na realização da análise diacrônica do gênero 

anúncio, conforme veremos a seguir. 

2.2.3 Modelo teórico-metodológico para a análise diacrônica de gênero 

Inscrita na perspectiva da TD, Zavam (2009) propõe um modelo teórico-

metodológico que se divide em duas dimensões de análise: contexto e texto. 

Buscando uma melhor compreensão das categorias de análise, apresentamos a 

seguir o quadro esquemático proposto por Zavam (2009, p.113): 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 – Quadro teórico-metodológico de uma análise diacrônica de gêneros 

NORMA 

ANÁLISE DIACRÔNICA DE GÊNEROS 

TRANSMUTAÇÃO 

CATEGORIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

AMBIÊNCIA  

TEXTO CONTEXTO 

INTER- 
LOCUTORES 

FINALIDADE CONTEÚDO FORMA 



 
 

O primeiro, contexto, está subdividido em três planos: a) ambiência, que diz 

respeito ao aspecto histórico (tempo) e ao aspecto social (espaço) do período 

utilizado para o levantamento de dados da pesquisa; b) interlocutores, o qual se 

refere ao lugar e ao perfil social dos participantes da interlocução; e c) finalidade, 

que diz respeito ao propósito comunicativo. Por sua vez, o texto subdivide-se em: 

a) conteúdo, que trata sobre o assunto do qual se fala ou escreve; b) norma, que 

abrange os comportamentos linguísticos e discursivos que são mais previsíveis e 

recorrentes no gênero; e c) forma, o qual se relaciona aos elementos grafoespaciais 

que constituem o texto. Como exemplo desse último subnível, podemos citar os 

recursos multimodais, os quais são analisados nesta dissertação. Esses aspectos 

são importantes, pois nos auxiliarão a pensar como a multimodalidade, que será 

analisada no último subnível apresentado na figura anterior, subnível forma, passa 

a ser encarada como uma tradição discursiva.  

2.2.3.1 Aplicação do modelo teórico-metodológico  

Apesar de Zavam ter proposto um modelo teórico-metodológico para 

proceder à análise diacrônica do gênero editorial, acreditamos que este modelo 

pode ser aplicado a outros gêneros, tal qual o anúncio, conforme poderemos ver a 

seguir: 

         

        

          

 

 

 

 

Fig. 03 – Anúncio da empresa Ford de 197214 

                                                 
14 Disponível em:  http://vendendocarros.files.wordpress.com/2009/08/corcel_1972.jpg - acesso 
em 16.02.2010 

 
Ford Corcel GT XP. Sua ficha. 
Um GT legítimo. 85 HP. Essa é 
a luta – uma nova modalidade 
conhecida como Extra 
Performance. Torque. Para 
ganhar de saída. Quando o 
adversário nota, já está 
perdido. A velocidade. Tão 
rápida como os freios a disco. 
Os comandos. De enxergar e 
usar sem pensar duas vezes. 
Ford Corcel GT XP. O pessoal 
que gosta dele fala pouco. Mas 
prova. 



 
 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

Fig. 04 – Anúncio da empresa Ford de 197315 

 

Nas figuras 03 e 04, os anúncios do carro Corcel GT, da empresa Ford, 

apresentam um contexto que pode ser traduzido como um período em que as 

empresas de carro fabricavam carros mais velozes, os quais proporcionavam mais 

adrenalina. Nesse sentido, voltavam seus anúncios para o público masculino, que 

eram os maiores compradores de carro nesse período, além dos casais 

aventureiros. 

Nesses exemplos, podemos destacar a categoria texto com base no conteúdo 

proposto no anúncio, o qual está relacionado à venda de carro; além disso, os 

anúncios apresentados seguem as categorias retóricas do anúncio, que de acordo 

com Kathpalia (1992) (apud Bathia, 1993) são: título, para chamar a atenção do 

leitor “Eu quero assim. Ele briga” (Figura 04) e “Eu quero assim. Tem que ter 

emoção.” (Figura 05); objetivo de mercado, ao buscar vender o carro Corcel GT 

como um perfeito exemplo de carro veloz; importância do produto, pois o usuário 

correrá mais que todos os outros que não têm o mesmo carro; detalhamento do 

produto, quando descrevem as vantagens e as características do carro; 

estabelecimento de credenciais, ao identificarem a marca; declarações de usuários, 

por meio da imagem dos casais felizes; táticas de pressão, quando afirmam que as 

                                                 
15 Disponível em: http://img136.imageshack.us/i/corcel19734.jpg/ - acesso em 16.02.2010 

Ford Cocel GT. Não é um carro 
comum. Não é para pessoas 
comuns. Não é para vidas 
comuns. É um GT. Tem 85 HP. 
Tem Extra - Performance. 
Corre. O torque abre distância. 
Que tem que existir entre o GT e 
os carros comuns. Seu interior é 
um mundo. Que separa você das 
coisas sempre iguais lá de fora. 
Um carro para ser dominado. 
Sentido. Forçado. Você comprou 
uma emoção. Pode exigir. Ford 
Corcel GT. Entre. Ele vai por um 
caminho diferente. 



 
 

chances do comprador ganhar uma corrida são maiores porque ele tem um carro 

melhor e mais veloz. 

 Além do conteúdo e da norma, o anúncio também possui uma forma que é 

marcada pela união do texto verbal com o texto não verbal. Nesse tópico, podemos 

observar os recursos multimodais que são utilizados na construção verbo-visual da 

mensagem publicitária. 

 Por meio do exposto, observamos que o quadro teórico-metodológico 

proposto por Zavam (2009) pôde ser utilizado em nossa pesquisa, na medida em 

que ele também auxiliou, durante o processo de análise, a nossa abordagem do 

gênero anúncio. 

É importante salientar que o modelo proposto por essa autora serviu para 

seu estudo com o gênero editorial, portanto é provável que, a depender do domínio 

discursivo estudado, como exemplo o publicitário, outras categorias possam ser 

acrescentadas ao seu quadro teórico-metodológico. Para melhor compreendermos 

o gênero anúncio, entre as dimensões apresentadas por Zavam (2009), nos 

deteremos mais à dimensão texto e ao plano da forma, somando-se a estes as 

categorias de análise propostas por Kress e Van Leeuwen (2001), uma vez que 

essas categorias redimensionam a análise de recursos multimodais utilizados em 

gêneros, os quais não foram previstos no modelo de Zavam (2009). 

2.3    Sobre multimodalidade 

Neste tópico, trabalharemos, inicialmente, com base nos primeiros estudos 

realizados sobre o uso da multimodalidade em anúncios publicitários. Estes 

trabalhos nos possibilitaram entender como os recursos semióticos podem auxiliar 

na construção do sentido dos discursos presentes nos anúncios. Em seguida, 

destacaremos a importância da imagem para os trabalhos sobre semiótica, dando 

ênfase aos estudos da Gramática do Design Visual proposta por Kress & Van 

Leeuwen (1996). Para finalizar o tópico, abordaremos o papel do espectador na 

construção do sentido e os princípios de construção da mensagem, além de 

evidenciarmos a presença da multimodalidade não apenas em ambientes 

impressos, mas também em mídias televisivas e na internet.   



 
 

2.3.1 Os recursos semióticos na construção da peça publicitária 

Os primeiros estudos sobre os recursos (imagem, som e cor) utilizados na 

produção dos anúncios publicitários foram realizados, por volta de 1970, por 

pesquisadores que faziam parte das escolas Semióticas. Eles pretendiam empregar 

instrumentos da linguística moderna para evidenciar especificidades da linguagem 

publicitária. De acordo com Volli (2007, p. 262), nesse período, 

foi rapidamente iniciada uma diferente corrente de estudos empenhada 
em enfrentar de modo mais global a comunicação publicitária, 
considerada em suas lógicas internas e em toda a complexidade de seus 
componentes. Não por acaso, todavia, muitos dos mais significativos 
representantes dessa corrente também participaram da afirmação das 
metodologias semióticas no mundo profissional, ou seja, no quadro dos 
institutos que desenvolvem pesquisas aplicativas sobre publicidade e 
marketing.  

 

Esses primeiros estudos já buscavam compreender de que maneira os 

diversos recursos semióticos auxiliavam na construção da peça16 publicitária. 

Surgiram, a partir daí, importantes pesquisas como as de Corti (1973), Cardona 

(1974), Di Sparti (1975) e Floch (1990; 1997), as quais estabeleceram uma ligação 

entre a Semiótica e a Linguística e que, além disso, causaram uma mudança da 

visão monomodal para uma visão multimodal. Entretanto, esses estudos deram 

maior destaque às questões textuais da mensagem publicitária, deixando à 

margem as questões relativas à imagem. De acordo com Volli (2007, p. 264), os 

pesquisadores da escola Semiótica, apesar de não darem destaque aos estudos 

sobre a imagem, reconheciam sua importância ao afirmarem que: 

menos operativamente avançada, mas não menos fascinante daquela que 
se apóia nas estruturas narrativas, é a determinação das configurações 
visuais. Esse gênero de investigação vai bem além das simples tipologias 
descritivas relativas à organização gráfica no uso da página [...]. Trata-se 
mais de investigar a lógica profunda com que são empregadas as cores e 
as linhas, os cheios e os vazios, as simetrias ou as formas imperfeitas, e 
assim por diante, em relação aos objetivos expressivos aos quais essas 
categorias correspondem.  

 

                                                 
16 Termo utilizado por Sampaio (2003) para designar um anúncio. 



 
 

 Assim, com base na afirmação, podemos constatar que os pesquisadores da 

Semiótica reconheciam a importância da imagem na estrutura da mensagem, uma 

vez que faziam uma investigação sobre a lógica da composição das cores e das 

linhas, além de outros aspectos visuais ressaltados na passagem acima. Todavia, 

mesmo ao tentar compreender o valor conceitual que as categorias visuais17 

possuíam, os autores preferiam tratar da dimensão verbal da propaganda e do 

universo de problemas que a narrativa trazia.  

Diferentemente desta visão mais centrada nos aspectos linguísticos 

utilizados para o desenvolvimento do anúncio, Kress & Van Leeuwen (1996), a 

partir da publicação do primeiro trabalho sobre semiótica visual, Reading Images: 

The Gramar of Visual Design, trazem uma reflexão sobre a importância de se 

observar, além dos aspectos linguísticos, os outros recursos semióticos que 

compõem o texto publicitário. De acordo com eles: 

por comparação com o estudo ‘lexical’ visual , o estudo da 'gramática' 
visual tem sido relativamente negligenciado, ou tratado a partir de uma 
perspectiva diferente, do ponto de vista da história da arte, ou do formal, 
da descrição estética da composição, ou da psicologia ou da percepção, 
ou com um foco em questões mais pragmáticas, como por exemplo a 
forma como a composição pode ser usada para atrair a atenção do 
espectador para uma coisa e não outra, por exemplo, aplicados em tais 
ambientes como a publicidade ou a embalagem. (KRESS & VAN 
LEEUWEN, 1996, p.1)18  

Para esses autores, as diferentes perspectivas de estudo da Semiótica, seja 

de um ponto de vista da Psicologia, da História da Arte ou da Pragmática, não têm 

contemplado os vários sentidos que as imagens possuem. A partir dessa 

observação, notou-se, então, a importância do desenvolvimento de uma gramática 

do design visual, sendo esta uma ferramenta fundamental para as pesquisas sobre 

Semiótica e para as interpretações das experiências formais de interação social. 

                                                 
17 Dentre essas categorias visuais citamos a própria imagem. 
18 Nossa tradução de: “by comparison to the study of visual ‘lexis’, the study of visual ‘grammar’ has 
been relatively neglected, or dealt with from a different perspective, from the point of view of art 
history, or of the formal, aesthetic description of composition, or the psychology or perception, or 
with a focus on more pragmatic matters, for instance the way composition can be used to attract 
the viewer´s attention to one thing rather than another, e.g. in such applied environments as 
advertising or packaging. All these are valid approaches, and in many places and many ways we 
have made use of the insights of people writing from these different perspectives. (p. 1) [grifos dos 
autores]” 



 
 

No livro Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary 

communication, Kress e Van Leeuwen (2001) afirmam que, apesar de já trazer 

importantes contribuições para os estudos semióticos, a gramática visual ainda se 

configurava como monomodal, uma vez que os autores uniram todas as diferentes 

visões da semiótica em torno de uma única terminologia. Para eles, ao invés de 

uma única regra, existem vários princípios por trás da comunicação multimodal. 

2.3.2 Multimodalidade discursiva 

Neste item discutiremos, num primeiro momento, a respeito da importância 

do espectador no processo de construção da mensagem. Em seguida, partiremos 

para a observação dos três princípios de composição das imagens, propostos por 

Kress e Van Leeuwen (2001). 

2.3.2.1 O papel do espectador no processo de construção do sentido e 

os princípios de composição da mensagem 

Atualmente, os trabalhos sobre multimodalidade discursiva se 

diferenciaram dos realizados pela Semiótica, visto que as pesquisas desenvolvidas 

neste campo do conhecimento oferecem um lugar de destaque a outras semioses, 

por exemplo, a imagem. Assim, observamos que a discussão desenvolvida pelos 

autores que estudam Semiótica é mais centrada nos aspectos linguísticos do texto, 

em contrapartida, a multimodalidade está focada nos estudos relacionados à 

Análise de Discurso Crítica, dando maior ênfase à relação entre imagem e texto. 

Além da relação imagem-texto, Kress e Van Leeuwen (2001, p. 16) também 

tratam da importância do espectador para a construção da mensagem, assim, eles 

propõem três princípios de composição das imagens, os quais são visualizados 

pelo espectador:  

1) Valor de informação: o local dos elementos (participantes e sintagmas 
que relatam uns aos outros e ao Espectador) tem valores informacionais 
específicos anexados às várias zonas da imagem: direita e esquerda, 
parte superior e parte inferior, centro e margem. 

2) Saliência: é ela que pode estabelecer uma hierarquia de importância 
entre os elementos, que são feitos para atrair a atenção do espectador 



 
 

em diferentes graus: plano de fundo ou primeiro plano, tamanho, 
contrastes de tons e cores, diferença de nitidez etc. 

3) Estruturação: a presença ou ausência de planos de estruturação 
(realizado por elementos que criam linhas divisórias, ou por linhas de 
estruturação reais) desconecta ou conecta elementos da imagem, 
significando que eles pertencem ou não ao mesmo sentido. 

 

Estes princípios, segundo os autores, são importantes para que o 

espectador possa compreender, por exemplo, um anúncio, uma vez que a ligação 

entre eles é responsável pelo sentido da mensagem, que pode adquirir um tom 

mais apelativo ou mais subjetivo. Entretanto, não temos indícios, nesses estudos, 

que nos orientem sobre a relação das escolhas multimodais realizadas pelo 

publicitário e o público que pretende atingir. Ou seja, não se sabe o que faz com 

que ele escolha determinados recursos em detrimento de outros para atingir um 

público alvo, como por exemplo, a utilização de imagens que expressem um 

público mais aventureiro. Nesse sentido, traçaremos, no decorrer desta pesquisa, 

um paralelo entre os princípios propostos por Kress e Van Leeuwen (2001) e o 

público alvo, a fim de verificar quais as motivações envolvidas no ato das escolhas 

das estratégias multimodais. 

2.3.2.2 Multimodalidade e as distintas formas de materialização 

discursiva  

A multimodalidade também se manifesta em diversos ambientes, entre eles, 

o ambiente virtual, no qual passa a ser denominada de hipermodalidade, pois, 

segundo Lemke (2002), elementos semióticos, de diferentes escalas de 

organização sintagmática e hipertextual, são linkados em redes ou webs. Isso 

ocorre devido à existência de um ambiente (internet19) repleto de recursos 

hipertextuais e propício à utilização de várias semioses em um mesmo momento.  

Como podemos perceber, há a presença de multimodalidade discursiva em 

diversas situações comunicativas da sociedade, desde os textos impressos até os 

meios de comunicação audiovisuais e virtuais. Como afirma Volli (2007, p. 215), 

                                                 
19 Ressaltamos aqui que o meio virtual foi utilizado, nessa pesquisa, como fonte provedora de parte 
do corpus impresso, pois algumas revistas foram ambientadas na internet. 



 
 

 

a multimodalidade é uma das maiores revoluções que o mundo da 
comunicação conheceu. A importância dessa transformação é tal que 
ninguém pode hoje prever todas as possibilidades e modificações a que 
poderá conduzir o entrelaçamento entre várias mídias e a fusão entre 
diferentes formas de comunicação com a perspectiva, portanto, de uma 
redefinição de todo o sistema da mídia para que recomponha em um 
quadro mais compacto aquela que até aqui tinha sido uma problemática 
de progressivas diversificações e especializações.  

 

 A multimodalidade é, portanto, uma importante característica que, apesar 

de existir há bastante tempo, passou a integrar, recentemente, os estudos sobre o 

texto, o que auxiliou a construção do discurso que está além das fronteiras da 

semiose verbal. Além disso, acreditamos que, devido a sua recorrência e ao seu 

importante papel na construção de sentido do texto, a multimodalidade pode ser 

vista como uma tradição discursiva dentro de gêneros como o anúncio. Para 

entendermos essas mudanças, utilizaremos como base a metodologia proposta por 

Zavam (2009) e a ela, acrescentaremos mais três categorias de análise dos 

recursos multimodais elaboradas por Kress e Van Leeuwen (2001), a saber: a) o 

discurso – são conhecimentos desenvolvidos em contextos sociais específicos; b) 

design – caracteriza-se pela combinação de modos semióticos utilizados na 

realização de discursos em uma dada situação comunicativa; c) produção – refere-

se à articulação do material do evento semiótico. Os autores também apresentam 

uma quarta categoria, a distribuição, que diz respeito à participação de técnicos de 

áreas de atuação diferenciadas na construção de um anúncio. Contudo, não iremos 

analisar esta quarta categoria, pois acreditamos que ela não contribui na inserção 

dos recursos multimodais dentro do gênero anúncio.  

Para uma melhor visualização de nossa metodologia, elaboramos um 

quadro teórico-metodológico no qual apresentaremos as categorias: transmutação, 

as categorias metodológicas propostas por Zavam (2009) contexto e texto e seus 

respectivos planos e as categorias para análise dos recursos multimodais 

propostas por Kress e Van Leeuwen (2001): 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 05 – Quadro teórico-metodológico para análise diacrônica do gênero anúncio 

 

Com a aplicação desse quadro teórico-metodológico ao nosso corpus 

pretendemos descrever a agregação da multimodalidade ao anúncio de carro. 

Desse modo, esperamos reunir elementos que sustentem a hipótese explicativa de 

que os recursos multimodais passaram, ao longo da história desse gênero, a ser 

uma genuína tradição discursiva do anúncio. Esperamos, com a análise, flagrar em 

que momento da história do anúncio, praticado na publicidade brasileira, a 

multimodalidade tornou-se uma TD nesse gênero.  

2.4 Sobre gêneros e transmutação 

          Este tópico trará uma breve discussão a respeito da transmutação 

genérica, que nos auxiliará, sobremaneira, na compreensão das mudanças 

ocorridas no gênero anúncio publicitário ao longo de sua história. Primeiramente, 

partiremos das reflexões apresentadas por Bakhtin (1997) sobre os gêneros do 

discurso e a noção sobre esferas da comunicação humana, para, em seguida, 

tomarmos como base o estudo realizado por Araújo (2004; 2006) sobre os gêneros 



 
 

digitais, o qual concorda com Bakhtin acerca da consideração do caráter plástico 

apresentado pelos gêneros do discurso. Dando sequência ao tópico, discutiremos a 

abordagem realizada por Zavam (2009), que amplia a noção de transmutação, e 

propõe uma tipologia mais operacional para o conceito. 

2.4.1 Esfera da comunicação humana e os gêneros do discurso: uma 
visão bakhtiniana 
 

O conceito de transmutação utilizado na Linguística tem origem nos estudos 

do filósofo russo Bakhtin ([1957] 1997, p. 279). Ele, ao refletir sobre os gêneros do 

discurso, afirma que “cada esfera da comunicação humana comporta um 

repertório de gêneros que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a 

própria esfera se desenvolve e fica mais complexa”, ou seja, a partir do momento 

em que o falante já não encontra, em seu repertório de gêneros, um que satisfaça à 

situação comunicativa na qual se encontra, ele faz uso de outro (ou outros) 

gênero(s) para atender as suas necessidades comunicativas. Todavia, esses novos 

gêneros sempre terão como base os gêneros já existentes.  

Partindo desse ponto, Bakhtin (1997) faz uma diferenciação entre gêneros 

primários – aqueles que se inserem em circunstâncias de comunicação espontânea, 

que ocorrem no cotidiano, portanto, menos complexos, assim como o diálogo – e 

secundários – que pertencem a esferas da comunicação mais evoluídas, geralmente 

voltados para a cultura escrita, como o gênero anúncio publicitário. Há nestes tipos 

de gêneros uma interdependência, pois, na composição dos gêneros secundários, 

ocorre uma assimilação dos gêneros primários. Todavia, conforme o autor, ao 

entrarem nos gêneros secundários, os gêneros primários sofrem alterações e 

(...) perdem sua relação imediata com a situação concreta e com os 
enunciados concretos dos outros. Apenas no plano do conteúdo do 
romance é que, por exemplo, réplicas de um diálogo cotidiano ou cartas 
encontradas nele retém sua forma e sua significação cotidiana. Elas 
participam da realidade concreta somente por meio do romance como 
um todo, isto é, como um evento artístico-literário e não como um evento 
da vida diária. (BAKHTIN, 1997, p.281) 

 

Notamos assim que os gêneros primários, ainda que permaneçam com suas 

estruturas originais, adquirem as características dos gêneros secundários, 



 
 

passando a assumir, além das suas características, as características da esfera da 

qual passou a fazer parte. É com base na relação entre estes dois tipos de gêneros 

que Bakhtin (1997) define a transmutação, como sendo a alteração de um tipo de 

gênero que, ao ser inserido na esfera de outro gênero, absorve as características 

deste perdendo as suas marcas de origem, ocorrendo assim a assimilação de um 

gênero pelo outro.  

Araújo (2006, p. 93), ao tratar desse fenômeno em gêneros digitais, como 

chats, toma como base de sua análise as ideias desenvolvidas pelo pesquisador 

russo considerando também que, na transmutação, um gênero primário assume a 

função de um gênero secundário. Logo, Araújo (2006) partilha da mesma ideia de 

Bakhtin (1997) a respeito de transmutação, visto que concebe esse fenômeno de 

linguagem como um meio que dá origem a novos gêneros. Nesse sentido, para 

Bakhtin (1997) e Araújo (2006), os gêneros discursivos apresentam-se plásticos e 

flexíveis, moldando-se, sempre que necessário, aos propósitos comunicativos de 

um usuário de uma determinada língua.  

2.4.2 Os tipos de transmutação 

Tomando como base o conceito de transmutação criado por Bakhtin (1997), 

e aplicado aos chats por Araújo (2004; 2006), Zavam (2009) amplia essa noção, e 

propõe uma tipologia mais operacional para o conceito. A primeira instância desta 

tipologia seria composta pela transmutação criadora e pela transmutação 

inovadora.  

Segundo a autora, a transmutação criadora acontece quando um gênero 

surge a partir de outro gênero. Isso ocorreu, por exemplo, com o gênero email que 

teve sua origem a partir do gênero carta. Por sua vez, a transmutação inovadora 

acontece, segundo Zavam (2009), quando todo e qualquer gênero, incluindo os 

mais estandardizados, comportam transformações, mesmo que essas não o 

transformem em um novo gênero, como é o caso do gênero anúncio publicitário. A 

autora explica, ainda, que a transmutação criadora diz respeito às primeiras 

manifestações de um novo gênero, enquanto que as transmutações inovadoras 

referem-se à “transmutação resultante da possibilidade que todo gênero tem de 



 
 

passar por recriação de si mesmo, com ou sem incorporação de outro.” (ZAVAM, 

2009, p.56) Essa recriação abordada por Zavam (2009) diz respeito às idas e 

vindas da multimodalidade no gênero anúncio. 

A segunda instância da tipologia proposta por Zavam (2009, p. 56) trata da 

distinção entre a transmutação externa (transmutação intergenérica) e a 

transmutação interna20 (transmutação intragenérica). De acordo com a 

pesquisadora, “o processo é intergenérico quando há a inserção de um gênero no 

outro, resultando na captação ou subversão desse gênero”, como observamos no 

anúncio publicitário que se segue, também utilizado como exemplo por Zavam: 

 

Fig. 06 – Exemplo de transmutação interna 

Na figura 6, verifica-se que o cartão-postal foi incorporado a uma situação 

comunicativa comum ao gênero anúncio publicitário, o qual passa a fazer parte de 

uma outra cena enunciativa. Com essa transferência, o cartão assimilou elementos 

comuns ao gênero utilizado pela publicidade, ou seja, ocorreu uma transmutação 

                                                 
20

 Em Bakhtin (1997), a transmutação interna recebe o nome de plurilinguismo. 



 
 

com o cartão, assim como também ocorreu uma transmutação com o anúncio 

publicitário. 

No que diz respeito à transmutação externa, Zavam (2009, p. 58) afirma que  

podemos falar em transmutação intergêneros, isto é, transmutação 
externa, quando as transformações que ocorrem no gênero são marcadas 
pela incorporação de um outro gênero, quer seja da mesma esfera ou não 
(o cartão-postal não é da mesma esfera do anúncio). 

 

Em outras palavras, por meio da transmutação externa, um gênero é capaz 

de apresentar características típicas de outro gênero, sem que assim perca suas 

próprias características. Um exemplo sincrônico de gênero que comumente 

transmuta características de outros gêneros é o anúncio publicitário, como 

podemos observar no exemplo anterior, porém ele mantém o seu propósito 

comunicativo.  

Costa (2010, p. 69), ao trabalhar com o processo de reelaboração de 

gêneros do discurso, aborda a noção de transmutação a partir de um continuum, no 

qual há um polo representado pelos gêneros emergentes, ou seja, pelos gêneros 

que têm preferencialmente como nascedouro “os signos das tecnologias digitais”, 

os quais podem reelaborar gêneros preexistentes ou inserir novos gêneros nos 

ambientes nos quais são encontrados, trazendo inovações ao perder ou agregar 

novos traços constitutivos; e outro representado pelos gêneros estandardizados, 

que, segundo ele, se configuram como tipos de enunciados que apresentam uma 

aceitação, em determinados grupos sociais, relativamente estável.  Nesse sentido, 

de acordo com Costa (2010), num processo de reelaboração um novo gênero tende 

a se estabilizar.  

A transmutação terá um papel importante para o desenvolvimento do nosso 

quarto objetivo específico, pois as diferentes mídias em que o gênero anúncio é 

veiculado solicitam características de diversos gêneros, e não somente do gênero 

anúncio. Em relação a este gênero, Bhatia (2009) afirma que o discurso presente 

no gênero anúncio trata-se do discurso promocional, o qual faz uso de uma 

constelação de gêneros que apresentam o mesmo propósito comunicativo. 
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QQuueessttõõeess  mmeettooddoollóóggiiccaass  ee  aa  iinnccuurrssããoo  ppeellooss  ddaaddooss  

 

ste trabalho se enquadra nas pesquisas qualitativo-

interpretativas, por privilegiar a descrição detalhada do 

objeto em detrimento de dados quantitativos. No que 

concerne aos objetivos, segundo a classificação de Gil (2002, 

p.42), este estudo é considerado descritivo, uma vez que esse 

tipo de pesquisa tem como objetivo “a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno”, o que pode ser observado 

a partir do nosso objetivo de analisar o gênero anúncio publicitário com base nas 

múltiplas semioses que o compõem e auxiliam na construção do sentido do texto. 

No desenvolvimento deste trabalho, adotaremos, segundo a nomenclatura 

proposta por Lakatos e Marconi (2009, p.110), o método de cunho histórico, uma 

vez que pretendemos analisar a multimodalidade discursiva na história dos 

anúncios publicitários a partir do século XX até a primeira década do século XXI, 

para que assim possamos entender como a multimodalidade passou a ser uma 

tradição discursiva na constituição desse gênero. 

Além do caráter descritivo, nosso estudo se aproxima do que Gil (2002, p. 

46) chama de documental, por serem os anúncios uma “fonte rica e estável de 

dados”, uma vez que já foram veiculados pela mídia impressa, tornando-se assim 

de fácil acesso pelo público. Os documentos que constituirão o corpus serão 

anúncios publicitários publicados em jornais e revistas veiculadas no período 

destacado acima. 

A amostra retirada deste universo será assim constituída: trabalharemos 

com 54 anúncios de carros do período de tempo que vai do ano de 1920 à primeira 

década do século XXI, apresentando seis anúncios em cada década. Esse recorte 

temporal nos auxiliará no entendimento de quais recursos multimodais são 

mobilizados para atenderem um público alvo, sejam esses públicos formados por 



 
 

pessoas que gostam de carros para aventuras, para passeio com a família, para 

trabalhar, para viajar, entre outros. 

Essa construção dos dados foi pensada para atender aos quatros objetivos 

específicos: a) analisar a associação entre as múltiplas semioses e a linguagem 

verbal, caracterizando historicamente a constituição dos anúncios publicitários de 

carros; b) relacionar os recursos multimodais presentes nos anúncios com o 

público consumidor, considerando a função discursiva dos primeiros; c) analisar 

diacronicamente a linguagem multimodal como uma tradição discursiva na 

constituição do gênero anúncio; e d) analisar a transmutação do gênero anúncio a 

partir da presença de novos recursos multimodais.  

 Para isso, operamos com três procedimentos metodológicos. O primeiro 

procedimento consistiu no recolhimento de anúncios publicados em jornais, 

revistas. A seleção dos dados segue o seguinte critério: 

• Os anúncios utilizados para representar as seis décadas são das empresas Ford e 

Chevrolet, por serem essas as primeiras empresas de carro a chegarem ao Brasil. 

O segundo procedimento diz respeito ao recorte temporal, no qual 

analisamos nosso corpus, a fim de descrevermos a recorrência e a variedade dos 

recursos multimodais utilizados na tradição discursiva anúncio. Por sua vez, o 

terceiro procedimento consistirá na repetição das figuras, ao longo da análise, 

porém utilizaremos uma numeração distinta, uma vez que o enfoque será 

diferente.  

3.1      O percurso histórico da tradição discursiva Anúncio 

O gênero anúncio publicitário foi, ao longo de sua história, sofrendo 

transformações e se recriando para atender às necessidades da esfera na qual está 

inscrito. Essas mudanças podem ser observadas ao verificarmos, por exemplo, a 

transição da cultura ocidental monomodal para a cultura multimodal. De acordo 

com Adam; Bonhomme (1997), o anúncio surgiu na França em 1629, sendo 

chamado de “anúncio breve”21. Ele teria aparecido na imprensa para divulgar o 

                                                 
21 Nome inventado por Théophraste Renaudot, criador do periódico francês Feuille Du Bureau 

d’adresse. (ADAM; BONHOMME, 1997) 



 
 

comércio da capital francesa, Paris, e teria garantido o sustento de muitos jornais 

da época, como La Gazette22 e La Presse23. O mesmo aconteceria na Inglaterra com 

o periódico Times24. 

Os anúncios publicados nesse período, tanto nos periódicos como nos 

folhetos, segundo os autores citados acima, seriam essencialmente compostos de 

linguagem verbal, em preto e branco e sem nenhuma imagem, composição que 

perdurou durante os séculos XVII, XVIII e parte do século XIX, século em que a 

imprensa25 chegou ao Brasil. 

Segundo Cadena (2001) e Gonçalves (2006), o primeiro periódico brasileiro 

seria a Gazeta do Rio de Janeiro26. Nesse período, a publicidade ocupou as páginas 

dos classificados e os anúncios que predominavam eram de venda de 

propriedades, procura de escravos fujões, aulas particulares, aluguel de amas de 

leite, já que não existiam muitos comércios nas cidades.  

Assim como na Europa, os anúncios brasileiros eram compostos de 

linguagem verbal, com textos grandes, em preto e branco e sem nenhuma imagem, 

como podemos observar na figura 07: 

 

 

                       

 

 

 

Fig. 07 – Anúncio publicado na edição no 2 do jornal Gazeta do Rio de Janeiro em 17 de setembro de 
180827  

                                                 
22 Primeiro jornal semanal publicado na França. 
23 Jornal de língua francesa, fundado em 1884, publicado diariamente no Canadá.   
24 Jornal inglês publicado diariamente desde 1785. 
25 A imprensa surgiu no Brasil, em 1808, com a vinda da Família Real Portuguesa para o Rio de 
Janeiro. 
26 Embora tenha sido o primeiro, alguns estudiosos consideram O Correio Brasiliense, editado em 
Londres, o primeiro jornal brasileiro (ALMEIDA, 2008) 
27 Disponível em: http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/artigos/189.html - acesso em: 
20.04.2010 



 
 

 

  Os anúncios desse período apresentavam marcas mais proclamativas do 

que persuasivas, apresentando informações gerais sobre o produto. Isso ocorria, 

entre outras coisas, devido à falta de concorrência no mercado.  

Apesar de servir como inspiração para os anúncios brasileiros, nos países 

europeus, os anúncios que circulavam nessa mesma época, diferentemente dos 

anúncios que eram veiculados no Brasil, já começavam a adotar uma tipografia 

mais compacta, com somente alguns títulos e pouco texto, e em 1840, com o 

desenvolvimento da litografia28, surgiriam os primeiros anúncios com imagens, o 

que só veio acontecer no Brasil em 1875 nos jornais Mequetrefe29 e O Mosquito30. 

Segundo Cadena (2001), do ano de 1875 em diante, o uso de ilustrações 

passaria a apresentar-se com maior frequência, até que em 1898 foi publicado no 

Brasil o primeiro anúncio a duas cores no jornal trimestral O Mercúrio31.  

De 1896 até o ano de 1913 predominaria no Brasil o uso de litogravuras e 

de xilogravuras, à maneira dos jornais lusitanos, até que, em 1914, esses desenhos 

foram substituídos por desenhos artísticos influenciados pelo estilo Art Noveau. 

Esse estilo, conforme Barilli (1991), surgiu na França pelas mãos do artista francês 

Toulouse-Lautrec e seria usado para fazer propagandas da casa de shows 

parisiense Moulin Rouge. Marcado pela presença de figuras sensuais femininas, 

letras trabalhadas, clima oriental e detalhes de frisos ornamentais nas páginas, 

dispensava o texto linguístico, trazendo, geralmente, somente a imagem e a marca 

do produto. Porém, o estilo Art Nouveau não durou muito tempo na propaganda 

brasileira, e foi utilizado somente durante 13 anos, de 1914 até 1927, ano em que 

se instalou, no Brasil, o Departamento de Propaganda da fábrica de carros General 

Motors.  

                                                 
28 Trata-se de um tipo de gravura em plano que utiliza como base a água e o óleo. Esse tipo de 
gravura foi muito utilizado, no século XIX, para a produção de múltiplas cópias de manuscritos e 
desenhos originais. 
29 Jornal de caricatura e sátira. 
30 Jornal de caricatura e sátira. 
31 Jornal de propaganda comercial. 



 
 

A partir de 1927, de acordo com Gonçalves (2006), os anúncios brasileiros, 

influenciados pelo pragmatismo americano, passaram a apresentar textos mais 

elaborados, frases simples e imagens que mostravam o american way of life32. 

Sugerindo a ideia da vida dinâmica e prática, as imagens deveriam ilustrar 

exatamente o que dizia o texto. Esse estilo se intensificou em 1929, com a chegada 

das primeiras agências de propaganda norte-americanas ao Brasil, a Thompson e a 

N.W. Ayer.  

Somente com a chegada da televisão, em 1960, é que a publicidade passou a 

perder o glamour das propagandas americanas e, além disso, passou a ter o estilo 

redacional utilizado no meio televisivo e, à medida que surgiram novos meios de 

comunicação, os anunciantes foram mudando a maneira de se comunicar com o 

público consumidor. Assim como a rádio e a televisão influenciaram a linguagem 

utilizada nas propagandas, o videogame, o computador e a Internet também deram 

importantes contribuições para as mudanças pelas quais a publicidade brasileira 

passou, principalmente, no que diz respeito aos diversos recursos semióticos que 

foram sendo agregados à composição desse gênero a partir da década de 80 do 

século XX. 

3.2 Características do gênero anúncio publicitário 

 Antes de iniciarmos a análise dos dados, vamos primeiramente discorrer a 

respeito das características do gênero anúncio publicitário, uma vez que estas 

auxiliarão em nossa abordagem. 

 Em toda propaganda de vendas de produtos, o objetivo final a ser alcançado 

é a venda da mercadoria, porém, essa tarefa não é fácil. De acordo com Vestergaard 

e Schrøder ([1985] 2004), a primeira tarefa do publicitário é conseguir que o 

anúncio seja notado e “uma vez captada a atenção do leitor, o anúncio deve mantê-

la e convencê-lo de que o tema daquele anúncio específico é do interesse dele” 

(VESTERGAARD e SCHRØDER, [1985] 2004, p.71). Em outras palavras, o 

publicitário tem que conquistar e manter a atenção do leitor mostrando a 

importância que o produto anunciado pode ter para a sua vida. Entretanto, 

                                                 
32 Estilo de vida americano. 



 
 

segundo os autores, isso não é o bastante, pois o anúncio deve convencer o leitor 

de que a marca anunciada tem certas qualidades que a torna superior às similares. 

Lund (1987 apud Vestergaard e Schrøder, [1985] 2004, p. 74) resume a 

tarefa do publicitário a partir dos seguintes movimentos estruturais: 

1. Chamar a atenção; 

2. Despertar interesse; 

3. Estimular o desejo; 

4. Criar convicção; 

5. Induzir à ação. 

Nesse sentido, é com base nessas tarefas que o publicitário conseguirá 

despertar o interesse do leitor para a compra do produto anunciado. 

Além de pesquisadores da área da comunicação, estudiosos da linguística 

também abordam os movimentos internos do gênero anúncio, como é o caso de 

Bathia (1993) e Kathpalia (apud33 Bathia, 2004), os quais afirmam que é por meio 

dos movimentos que os anunciantes conseguem dar um efeito ao propósito 

comunicativo do anúncio de produtos. Bathia (1993) e Kathpalia (apud Bathia, 

2004) propõem, então, os seguintes movimentos retóricos/estruturais em 

anúncios: 

1. Títulos (para chamar a atenção do leitor); 

2. Objetivo do mercado; 

3. Justificando o produto ou o serviço: 

 Indicação da importância ou precisão do produto ou serviço e/ou 

 Estabelecimento de um nicho 

4. Detalhamento de um produto ou serviço: 

 Identificação do produto ou serviço 

 Descrição do produto ou serviço 

 Indicação do valor do produto ou serviço 

5. Estabelecimento de credenciais; 

                                                 
33 KATHPALIA, S.S. A Genre Analysis of Promotional Texts. Tese de doutorado não publicada. 
Singapore: National University of Singapore, 1992. 



 
 

6. Declarações de usuários típicos ou celebridades acerca do uso do produto; 

7. Ofertas de incentivo; 

8. Uso de táticas de pressão; 

9. Resposta de solicitação. 

Os movimentos retóricos propostos por Bathia (1993) correspondem a 

características comuns do gênero anúncio, entretanto, não precisam estar 

presentes simultaneamente. Assim, ao observarmos esses movimentos, nos 

anúncios de nosso corpus, perceberemos tanto a predominância como a ausência 

de um ou outro movimento. Para o autor, um dos movimentos discursivos mais 

importantes na composição do gênero anúncio é a descrição do produto ou serviço, 

por ser, por meio dele, que o anunciante irá apresentar o produto de sua venda, 

descrevendo-o com maiores detalhes e fazendo uso de variados recursos que 

enfatizem seu produto. É nessa perspectiva que a análise dos movimentos 

retóricos propostos por Bathia (1993) será relevante nesta pesquisa, uma vez que, 

por meio dela, verificaremos que os enunciadores irão se apoiar em determinados 

movimentos durante a elaboração de seus anúncios, obedecendo assim a um 

padrão linguístico e discursivo representado pela previsibilidade e recorrência de 

alguns movimentos no gênero anúncio. 

3.3      Da análise das categorias teórico-metodológicas contexto e texto 

no gênero anúncio publicitário 

Para procedermos à análise dos dados, subdividiremos esta seção com base 

nas duas categorias teórico-metodológicas elencadas nesta pesquisa: contexto e 

texto. Na subseção contexto, analisaremos os anúncios de carros a partir da 

observação das subcategorias a) ambiência; b) interlocutores; c) finalidade. Já na 

subseção texto, analisaremos as subcategorias a) conteúdo; b) norma; c) forma. 

Nesta última subcategoria focaremos nossas observações das categorias 

multimodais discurso, design e produção, uma vez que é na subcategoria forma, 

segundo Zavam (2009), que se encontram os elementos grafoespaciais que 

configuram o texto. 

  



 
 

3.3.1 O contexto 

Nesta subseção, analisaremos as subcategorias, proposta por Zavam (2009), 

ambiência, interlocutores e finalidade a partir da observação dos anúncios 

impressos de carros do período de tempo que vai do ano de 1920 à primeira 

década do século XXI. 

3.3.1.1 –  A ambiência – a sociedade brasileira e a indústria 
automobilística no Brasil 

Uma das finalidades desta pesquisa é, por meio da análise diacrônica de 

anúncios brasileiros de carros, descrever como a linguagem verbal é associada a 

outras semioses na constituição do gênero anúncio do domínio discursivo 

publicitário. Nesse sentido, temos como objetivo, nesta seção, evidenciar estas 

marcas por meio da análise da ambiência. 

No início do século XX, de acordo com Lopez & Mota (2008), foram 

instaladas as primeiras indústrias no Brasil, sendo a grande maioria concentrada 

na cidade de São Paulo. Entretanto, neste início de industrialização, ainda 

predominava no país uma economia de base agrária a qual apresentava, na figura 

dos senhores do café, a elite da sociedade. Todavia, a economia brasileira baseada 

na produção de café já não era mais a mesma, pois outros países passaram a 

comercializar o produto, prejudicando, assim, o mercado brasileiro. Com a 

insatisfação da elite cafeeira, o Estado brasileiro passou a comprar o café desses 

produtores, responsabilizando-se pela exportação. Essa medida do Governo gerou 

um colapso na economia brasileira, pois houve o aumento dos impostos para 

garantir a compra do produto o que desencadeou uma crise no início da década de 

20. Neste cenário de crise cafeeira, chegam, ao Brasil, as primeiras indústrias de 

carro: Ford e General Motors, gerando assim uma maior divulgação deste produto 

no país. 

 A história dos anúncios brasileiros de carro se confunde em parte com a 

história do anúncio no Brasil, pois, de acordo com Gonçalves (2006), seria graças à 

chegada da empresa norte-americana General Motors (Chevrolet) ao país, em 1925, 

que os anúncios brasileiros tomaram outra forma e passaram a ser mais 

elaborados. Dois anos depois, em 1927, o departamento de publicidade da GM se 



 
 

instalou no Brasil, fato que obrigou os publicitários brasileiros a aperfeiçoarem 

seus trabalhos. 

 Antes da chegada da empresa General Motors, a também empresa norte-

americana Ford instalou uma fábrica na cidade de São Paulo34 em 1919, mesmo 

ano em que começou a vender seu carro Ford - T35 no país. A Ford se tornou a 

pioneira no mercado brasileiro, pois seus modelos venderam mais que o de outras 

empresas, como a francesa Peugeut36, que não obteve sucesso de vendas no Brasil. 

Acredita-se que, pelo fato de ser a pioneira, o dono da empresa Ford, Henry Ford, 

não se preocupava muito com a publicidade de sua empresa, deixando a produção 

de anúncios por conta dos revendedores de carro da época, como podemos 

observar na figura 08: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 08 – Anúncio publicado no jornal Tribuna de Santos em 1920 

 

 No anúncio da figura 8, percebemos que o enunciador não dá muitas 

informações a respeito do carro, apenas destaca a marca da empresa. Isso era feito 

porque o Ford modelo T era o único modelo fabricado pela empresa Ford. Portanto, 

para que o leitor soubesse qual o foco tratado no anúncio, só era preciso uma 

ilustração do carro somada às informações a respeito do revendedor, característica 

bastante produtiva nos anúncios da empresa Ford no Brasil. 

                                                 
34 Disponível em:  http://www.osintrocaveis.com.br/historiadoautomovelnobrasil.asp - acesso em 
24.04.2010. 
35 O carro modelo T da empresa Ford pode ser considerado o primeiro carro universal, pois em 
1957 ele representava 57% da produção mundial de automóveis. Disponível em: 
http://autozine.com.br/classicos/ford-modelo-t-o-carro-mais-importante-da-historia-chega-aos-
100-anos - acesso em 20.04.2010 
36 Acredita-se que um automóvel Type 3 da empresa Peugeot, foi o primeiro automóvel a chegar ao 
Brasil. O mesmo desembarcou no porto de Santos em 1893, importado pela família Santos Dumont. 
Disponível em: http://www.osintrocaveis.com.br/historiadoautomovelnobrasil.asp - acesso em 
24.04.2010. 
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 Paralelamente, os revendedores de carros da marca Chevrolet já 

anunciavam os carros da empresa com mais requinte, já influenciados pelos 

anúncios que eram veiculados nos Estados Unidos, como podemos observar na 

figura 09. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. 09 – Anúncio publicado na revista Fon-Fon, em 1920 

 

 

 Neste anúncio, além do destaque dado à marca, por meio do símbolo37 da 

Chevrolet, o enunciador preocupou-se em enaltecer as qualidades do carro, como 

observamos em seu texto linguístico. Além do verbal, temos uma ilustração que 

não sugere algo estático, dando a impressão de que o carro está em movimento, 

diferentemente do anúncio do carro Ford (figura 08).  

A General Motors valia-se de anúncios mais elaborados e com a chegada da 

empresa ao Brasil, em 1925, a Ford viu suas vendas diminuírem, pois a GM não 

somente investia pesado na publicidade de seus produtos, como produzia mais de 

um modelo de carro, diferente da Ford. Esse fato preocupou Henry Ford, dono da 

                                                 
37 A história é imprecisa quanto à fonte inspiradora do símbolo da Chevrolet.  Alguns acreditam que 
a gravata borboleta surgiu a partir de um papel de parede de um hotel em Paris. Outros afirmam 
que o logo nasceu inspirado em uma figura impressa em suplemento de um jornal dominical. 
Disponível em: http://blogs.diariodonordeste.com.br/automovel/historia-da-chevrolet/  
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fábrica Ford, que passou a investir na publicidade de sua empresa e também 

produziu um novo modelo de carro, o Ford A38.  

Sendo assim, em 1927, com a chegada do departamento de publicidade da 

GM ao Brasil, ocorreu a grande reviravolta dos anúncios de carro no país. Nesse 

período, segundo Cadena (2008), teria havido uma melhoria na qualidade dos 

anúncios, que passaram a ser elaborados por profissionais qualificados e não mais 

por artistas, como era feito anteriormente. Teria havido também uma 

intensificação de propagandas nas mídias, pois Ford e GM disputavam espaço em 

jornais e revistas. Essa concorrência das empresas influenciou a composição dos 

anúncios brasileiros que antes tinham como inspiração o estilo Art Nouveau dos 

anúncios franceses e a partir de então passaram a ter o pragmatismo dos anúncios 

americanos e a vender o estilo americano de vida, é o que podemos observar nos 

anúncios das figuras 10 e 11:  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – anúncio publicado na revista Eu Sei Tudo, em novembro de 1926 

 

 

 

                                                 
38 Disponível em: http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/artigos/1053.html - acesso em 
10.04.2010. 
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Fig. 11 – Cartaz publicitário da Agência paulista de carros Bastos & Cardoso em 1926 
 
 

 Nos anúncios das figuras 10 e 11, podemos observar que houve um 

acréscimo na diversidade de recursos multimodais, destacando-se assim um 

acréscimo de imagens e texto nos anúncios desse período, diferente dos anúncios 

da empresa Ford de 1920, pois naquele momento, como existiam empresas 

concorrentes no mercado, havia uma necessidade maior de persuadir o leitor, e as 

empresas faziam isso enaltecendo as qualidades dos carros como podemos 

observar nos trechos retirados das figuras: 

O novo Ford, com as suas linhas correctas e sobrias e as suas belas cores, 
tem uma apparencia que satisfaz aos mais exigentes. Além disso, possue 
as três famosas características Ford: SEGURANÇA – ECONOMIA – 
DURABILIDADE. Peça uma demonstração ao agente Ford mais proximo. 
(Figura 10) 

No trafego intenso das grandes cidades, nada mais perigoso que se guiar 
um automovel de mau funcionamento, com freios mal ajustados, 
carburação defeituosa e eletricidade deficiente. OLDSMOBILE de seis 
cylindros possue: motor possante, freios seguros e eletricidade 
cuidadosamente distribuída. (Figura 11) 

 

 Como podemos perceber nos trechos retirados dos anúncios, com a 

presença da concorrência, os enunciadores passaram a utilizavam diversos 

artifícios para conquistar os clientes, desde destacar as vantagens da empresa 

como, no caso da Ford, enaltecer a tecnologia do carro, como no caso da GM. É 
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importante ressaltar que no anúncio da Ford, a empresa afirma que o carro pode 

ser encontrado em diversas cores, isso porque até a chegada da GM, a Ford só 

fabricava seus carros na cor preta, e como a concorrente vendia carros em outras 

cores, a empresa passou a fazer o mesmo, por isso o destaque a esse fato em seu 

anúncio39. 

 No anúncio da GM (figura 11), a empresa resolve enaltecer as características 

do seu carro mostrando os defeitos do carro fabricado pela marca concorrente, a 

Ford, pois o Ford T só possuía freios na parte traseira e, para que estes 

funcionassem, era preciso que estivessem na posição correta, para abastecer era 

preciso levantar o banco do passageiro da frente e a parte elétrica do carro era 

opcional, ou seja, para ter faróis e buzinas, o consumidor precisava pagar taxas 

adicionais40.   

 Durante o período de veiculação destes anúncios, na década de 1920, o país 

passou por diversos problemas econômicos e políticos. O primeiro diz respeito à 

queda da economia cafeeira que culminou com o crack da bolsa de Nova Iorque, 

em 1929. Essa quebra da bolsa gerou não somente a queda das oligarquias 

cafeeiras, como também levou à falência diversas indústrias de automóveis, o que 

fez com que, de acordo com Vieira (2010), diminuísse o número de concorrentes, 

mas que aumentasse o investimento em propagandas, uma vez que as empresas 

precisavam vender seus produtos para evitar a falência. Com as crises ocorridas no 

final da década de 20, os militares, de acordo com Lopez & Mota (2008), 

conseguiram depor o então presidente Washington Luís, que foi substituído pelo 

gaúcho Getúlio Vargas. Essa mudança no poder marca o fim da República Velha e o 

início da República Nova que vai de 1930 a 1937. Com Vargas, “instaurou-se um 

novo sistema de poder, combinando ideias de reforma de uma burguesia liberal-

conservadora, porém modernizadora (...)” (Lopez & Mota, 2008, p.640). Nesse 

período, objetivou-se investir mais em uma economia industrial, embora não se 

tenha deixado à margem a agricultura no Brasil.  

                                                 
39 Disponível em: http://www.osintrocaveis.com.br/historiadoautomovelnobrasil.asp - acesso em 
24.04.2010.  
40 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T - acesso em 24.04.2010 



 
 

 Para as indústrias de carros, a crise de 29 trouxe muitos prejuízos. Elas se 

viram tendo que investir maciçamente na produção de novos modelos de carros 

para que pudessem vender mais, fazendo com que a década de 30, segundo Vieira 

(2010), ficasse conhecida como a idade do ouro do design automobilístico. Segundo 

o autor, influenciados pelo trabalho de design da General Motors, os desenhos dos 

carros tornam-se mais focados e unificados, “e alguns estilistas de ponta foram 

influenciados por novas tendências da arte, do desenho industrial e das 

descobertas aeronáuticas da aerodinâmica, que mostram caminhos totalmente 

novos”. (VIEIRA, 2010, p. 159) 

Em 1932, a General Motors traz um novo design de carros, o qual é marcado 

por traços mais arredondados, conforme veremos na figura 12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – Anúncio publicado no jornal O Estadão em 1932 

 

 O anúncio da figura 12 marca o surgimento de um novo estilo de carro, o 

qual faz referência à chamada Era da Elegância, que, segundo Vieira (2010), diz 

respeito à fantasia que tomou conta dos países que foram afetados com a queda da 

bolsa de 1929. Esta Era foi marcada pelo luxo, como podemos observar na figura 

12, pois somados à imagem do carro, que apresenta traços mais requintados e 
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sofisticados, estão também, na composição da cena, outros elementos que 

remetem a um padrão de vida mais sofisticado.    

 No mesmo ano, 1932, a empresa Ford resolve aderir ao motor em formato 

de V e lança uma versão mais moderna do Ford T, o Ford modelo 18, mais 

conhecido como Ford V8. Segundo o enunciador, esse modelo se diferenciava do 

protótipo lançado pela concorrente GM, pois, mesmo possuindo o mesmo motor, o 

modelo da Ford era mais popular e mais moderno41.  O modelo V8 tornou-se um 

dos carros mais modernos de sua geração, como a própria empresa fazia questão 

de frisar no anúncio a seguir, não só por meio do texto linguístico como também 

fazendo referência à imagem da casa que se encontra em segundo plano no 

anúncio que se segue. A importância do Ford V8 foi tanta, que ele definiu o modelo 

do típico motor americano, grande e macio. Na figura 13, podemos observar um 

anúncio do modelo V8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Anúncio publicado no jornal Tribuna de Santos em 1936 
 

  

 O Ford V8, apesar de imitar o mesmo modelo de motor utilizado por outras 

empresas, foi, segundo Vieira (2010) o primeiro desses modelos a ter o preço mais 

baixo. O anunciante aproveita-se da fama dos carros Ford, que são considerados 

                                                 
41 Disponível em: http://www2.uol.com.br/bestcars/ph2/252b.htm - acesso em 24.04.2010 
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como veículos confiáveis, para vender o novo modelo da empresa, o qual, por 

possuir um motor V8, era visto como um carro caro, embora, conforme já 

mencionado, fosse o mais barato entre os carros pertencentes a este modelo. Isso 

ocorria, porque, o país ainda estava se recuperando da crise e, além disso, vivia-se 

o início da Segunda Guerra Mundial.  

   O período eminentemente anterior à década de 1940 foi marcado, no Brasil, 

pelo golpe militar encabeçado pelo então presidente Getúlio Vargas para adiar as 

eleições para presidente, com o intuito de manter-se no poder e para que assim, de 

acordo com Lopez & Mota (2008), afastasse do Brasil a “ameaça comunista”. Na 

década de 40, apesar das tentativas de se manter distante da guerra, o país viu-se 

obrigado a participar, pois devia dinheiro aos Estados Unidos. Nesse período, a 

indústria automobilística voltou sua atenção para a produção de tanques de guerra 

e aviões de combate, deixando, nos últimos anos da guerra, de lado a produção de 

carros. Além disso, segundo Tungate (2009), os anúncios produzidos nos Estados 

Unidos indicavam que as marcas estavam diretamente ligadas à guerra. No meio 

desse contexto, a disputa pelo mercado consumidor que envolvia as marcas Ford e 

GM continuava.  

 A GM, que não queria ficar atrás na concorrência das vendas, produziu, no 

ano de 1941, carros ainda mais modernos, uma vez que aperfeiçoou seus carros e 

se tornou a pioneira em diversos avanços, como a criação de uma suspensão 

dianteira independente das outras42. Nos anúncios da GM, esta empresa passou a 

relacionar o seu automóvel aos outros já produzidos, destacando as vantagens em 

relação aos anteriores, como podemos perceber no anúncio da figura 14: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Disponível em: http://www2.uol.com.br/bestcars/ph2/252b.htm - acesso em 24.04.2010 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Anúncio publicado na revista Eu Sei Tudo, em junho de 1941 
 
 

 No texto do anúncio da figura 14, a empresa coloca os Chevrolet 1941 como 

os carros “mais completos de todos até hoje surgidos. É o único também!” e 

defende que o preço do carro da Chevrolet é mais acessível, pois, acima de todas as 

vantagens que o carro oferece, o enunciador afirma que “o Chevrolet 1941 dá muito 

mais pelo preço!”. A modernidade defendida pela empresa também pode ser 

observada, não apenas na imagem do carro presente no anúncio, mas também nos 

trajes utilizados pelos personagens que compõem a figura. 

Em 1942, a GM se juntou a outras empresas e passou a se preocupar com a 

fabricação de itens militares que pudessem auxiliar os Estados Unidos na Segunda 

Guerra Mundial, e esse fato influenciou nos carros lançados pela empresa, que 

passaram a possuir motores super potentes. Porém do ano de 194243 até o ano de 

1945, os carros sofreram poucas mudanças e os anúncios publicitários da empresa 

passaram a ser mais de incentivo ao exército americano do que de venda de carro, 

por esse motivo não encontramos propagandas desse período da empresa General 

Motors. Em contrapartida, a Ford continuava fabricando seus carros, mas a venda 

de automóveis sofreu uma queda no período da II Guerra Mundial, pois, por causa 

dos conflitos, ocorreu uma falta de gasolina no mercado e muitos carros ficaram 

                                                 
43 Disponível em: http://www2.uol.com.br/bestcars/ph2/252b.htm - acesso em 24.04.2010 
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guardados dentro de casa; além disso, as empresas também encontraram 

dificuldades para vender, até a invenção do gasogênio44, como podemos observar 

na figura 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – anúncio da empresa Ford de 194445 
 
 

 Com o surgimento do gasogênio, os consumidores puderam voltar a utilizar 

os seus carros, apesar da estranha aparelhagem que foi acoplada aos veículos.  

Observando o enunciado em negrito presente no anúncio “Agora já pode tirar o seu 

carro dos cavaletes”, percebemos uma referência direta ao fato de os carros, no 

período, estarem parados nas casas por falta de gasolina. 

 No que se refere ao cenário político, em fevereiro de 1945, segundo Lopez & 

Mota (2008), foi estabelecido um Ato Adicional para que ocorressem eleições 

gerais no Brasil. Entretanto, as eleições só ocorreram em 02 de dezembro desse 

mesmo ano, resultando na saída do presidente Getúlio Vargas do poder. Em seu 

lugar assumiu o poder o general Eurico Gaspar Dutra, que passou a investir o 

dinheiro do país na compra de produtos estrangeiros, fator este que, ainda de 

acordo com Lopez & Mota (2008), descontentou os setores da sociedade 

                                                 
44 Gasogênio é um combustível resultante da mistura de gases, produzida a partir de processos 
de gaseificação, ou seja, de combustão incompleta de combustíveis sólidos. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gás_de_síntese - acesso em 20.04.2010 
45 Disponível em: www.carroantigo.com/imagens/GASOGENIO – acesso em 20.04.2010 

Agora já pode tirar o seu 
carro dos cavaletes e 
continuar a valer-se de seus 
inestimáveis serviços, 
porque com o NOVO 
GASOGÊNIO F.M.C não 
surgirão contratempos ou 
dificuldades na rua ou na 
estrada: o seu perfeito 
funcionamento será um 
motivo permanente da 
mais alta satisfação, e a 
aparência de seu automóvel 
nada sofrerá. 

Tambores 
onde eram 
armazenados 
o gasogênio. 



 
 

envolvidos com a industrialização, os quais acreditavam que somente investindo 

na indústria nacional, sobretudo na indústria de automóveis, o país poderia se 

tornar auto-suficiente; além disso, o setor agrário, principalmente a ala 

responsável pela produção do café, ainda era o maior responsável pela riqueza 

nacional. Assim, após 1945 a tão sonhada modernidade deu lugar à formação de 

um país subdesenvolvido, cuja modernização se instalava apenas em algumas 

poucas cidades do país. Neste período, devido aos investimentos realizados na II 

Guerra Mundial, muitas indústrias de carros estavam paradas, voltando a produzir 

seus modelos somente a partir do ano de 194746.  

Apesar das indústrias de carro voltarem a produzir, o Brasil se viu obrigado 

a importar carros europeus para atender aos consumidores, pois, de acordo com 

Vieira (2010), a produção americana foi totalmente absorvida pelo mercado 

interno, uma vez que, durante a II Guerra Mundial, as empresas pararam de 

produzir carros novos. Somente a partir da década de 1950 alguns exemplares de 

carros norte-americanos passaram a ser comercializados no Brasil. 

 O governo Dutra é também marcado pelo descontentamento da parte da 

sociedade brasileira que desejava um país economicamente independente. Por 

conta disso, nas eleições de 1950, Getúlio Vargas volta ao poder com o apoio dos 

comunistas, os quais lutavam por um nacionalismo econômico. Em seu novo 

mandato, Vargas inicia uma intensa campanha nacional de industrialização. 

Enquanto isso as indústrias de automóvel voltaram a investir na produção de 

carros, utilizando-se da ideologia do American way of life para conquistar o 

mercado consumidor que surgira após a II Guerra Mundial47.   

Nesse contexto, segundo Garcia48, a Guerra Fria, que acontecia entre os 

Estados Unidos e a antiga União Soviética ficou marcada “pelo início da corrida 

espacial, uma verdadeira competição entre os dois países pela liderança na 

exploração do espaço”, fato este que inspirou a produção de muitos modelos de 

carros na época. Ainda segundo a autora, temas relacionados à ficção científica e ao 
                                                 
46 Disponível em: http://www.osintrocaveis.com.br/historiadoautomovelnobrasil.asp - acesso em 
24.04.2010.  
47 Disponível em: http://www.osintrocaveis.com.br/historiadoautomovelnobrasil.asp - acesso em 
24.04.2010 
48 Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/anos50.htm - acesso em 04.12.2010 



 
 

espaço foram relacionados com a modernidade e, até mesmo, os carros americanos 

passaram a ter um visual inspirado em foguetes. Os novos modelos eram grandes, 

baixos e compridos, além de luxuosos e confortáveis, conforme podemos observar 

na figura 16:  

  

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Anúncio da empresa Ford de 195249  

 

 

 Nesse anúncio da Ford, a influência causada pela corrida espacial é marcada 

pela presença de linhas mais retas e de uma maior carroceria. Esses traços são 

ressaltados pelo anunciante quando ele traz, abaixo da imagem do carro, quadros 

que destacam as características do Ford 5250, por exemplo, como um carro que 

apresenta maior velocidade e espaço, o que nos remete à figura de um foguete.   

Apresentando algumas dessas características, a Chevrolet lança em 1953 o 

novo modelo Corvette (figura 17), que, segundo Vieira (2010), foi a sensação em 

termos de estilo, porém, apesar de no anúncio o enunciador trazer personagens 

bem trajados, frisando a questão da luxuosidade, o carro, em seu interior, não 

apresentava as características de conforto e luxo , o que restringiu a sua venda.  

 

                                                 
49  Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi-bin /reumatismo/reuma07.asp 
?IDRelacao=2413&IDTipoRelacao=M - acesso em 24.04.2010  
50 De acordo com Vieira (20010) é também no ano de 1952 que falece o dono da empresa Ford, 
Henry Ford. 
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Fig. 17 – Anúncio da empresa Chevrolet de 195351  

 

Uma das características mais marcantes do Chevrolet Corvette é a presença 

do chamado “rabo de peixe” que é um dos traços dos carros dessa época. Além 

disso, as linhas retas e o design mais compacto do carro contribuem para um 

melhor desempenho nas estradas. Apesar de compacto, o Chevrolet Corvette 

apresentava traços aerodinâmicos semelhantes aos presentes em jatos.  

No ano seguinte à veiculação do anúncio da figura 17, 1954, o presidente 

Getúlio Vargas começa a perder o apoio dos militares. Nesse momento, segundo 

Lopez & Mota (2008), aumentam os problemas que desestabilizam o governo 

Vargas, culminando com o seu suicídio. Com sua morte, o vice-presidente Café 

Filho assume o poder até o ano de 1955, quando ocorrem novas eleições e 

Juscelino Kubitschek assume, tendo como meta principal a aceleração da indústria 

brasileira 

No governo de Juscelino, o Brasil passa por profundas modificações não só 

industriais, como também no que diz respeito aos seus costumes, pois a televisão 

passou a fazer parte da vida dos brasileiros; bem como, no que diz respeito à 

mentalidade do povo, uma vez que o aumento dos movimentos sociais contribuiu 

para a tomada de consciência dos problemas nacionais, sociais e internacionais. 

Além disso, o movimento musical da Bossa Nova também contribuiu sobremaneira 

para a consolidação dessa profunda mudança.  

                                                 
51 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi- bin/reumatismo/reuma_07.asp 
?IDRelacao=2413&IDTipoRelacao=M - acesso em: 24.04.2010 



 
 

Foi no governo de Juscelino Kubitschek que, em 1960, ocorreu a mudança 

da capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, uma cidade construída a pedido 

do então presidente. 

No que diz respeito à industria automobilística, de acordo com Vieira 

(2010), até o final da década de 50 as fábricas de carros instaladas no Brasil 

importavam as peças dos automóveis e apenas montavam o carro em solo 

brasileiro. A partir da década de 60, durante o Governo de Juscelino, as fábricas 

passam a investir na fabricação de peças de automóveis no país. 

No ano de 1961, ocorrem novas eleições para presidente e o candidato Jânio 

Quadros é eleito, porém o governo de Quadros não agradou aos militares 

brasileiros e ainda em setembro de 1961 ocorre um golpe militar que tira o atual 

presidente do poder, assumindo João Goulart. 

Durante o início do governo de João Goulart, o Brasil passa por problemas 

econômicos herdados do governo anterior. Numa tentativa de estabilizar o país, 

Goulart, segundo Lopez & Mota (2008), passa a investir nos planos econômico, 

social, educacional, de política energética e de mineração. Entretanto, o governo de 

Goulart mostrava-se hostil à participação das empresas estrangeiras na economia 

brasileira, o que vai de encontro aos princípios ideológicos dos militares, os quais 

exerciam grande influência na política do país. 

Como exemplo da nacionalização das empresas, temos o anúncio de um 

novo modelo lançado pela empresa Chevrolet, a picape Amazona52. Inspirada na 

Chevrolet Suburban americana, a picape Amazona foi lançada no final do ano de 

1959, sendo a picape que marcou a nacionalização dos produtos da General Motors, 

com diferenças em relação ao modelo americano.  

No anúncio da figura 18, temos o lançamento da linha 1963, que 

apresentava algumas diferenças em relação aos modelos anteriores, por exemplo, 

                                                 
52 Nome referente ao feminino de cavaleiro. Disponível em: 
http://www.qqesse.com.br/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2454:chevrolet
amazonas&catid=106:ca-rros&Itemid=76 



 
 

temos os faróis simples que foram trocados por duplos, conforme vemos na 

imagem que se segue:  

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 – Anúncio da empresa Chevrolet de 196353  

 

Nesse anúncio, assim como em 1960, o enunciador continua vinculando a 

imagem do carro à ideia de um veículo próprio para o transporte escolar. Além da 

utilização das peças produzidas em solo brasileiro, a nacionalização dos carros da 

Chevrolet também é marcada pela inserção do desenho do mapa do Brasil dentro 

da gravata borboleta, desenho que simboliza a marca Chevrolet.  

Nesta mesma década, no ano de 1964, ocorre o golpe militar que iniciou o 

período mais longo de governo ditatorial da história do Brasil, que vai de 1964 a 

1985. Destacando-se como o primeiro presidente militar, Castelo Branco deu início 

a um governo marcado pela implementação de Atos Institucionais, que apertavam 

cada vez mais os movimentos sociais que aconteciam no país contra a crescente 

influência estrangeira.  

Além disso, o novo governo suspendeu o direito político dos cidadãos, 

proibindo, por exemplo, as greves e as manifestações públicas. No plano 

econômico, o governo deu maior abertura ao capital estrangeiro e privatizou a 

economia, suspendendo, por exemplo, os subsídios cobrados pelo petróleo. Nesse 

período, a cultura brasileira encontrava-se subjugada ao regime militar, pois as 
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manifestações artísticas precisavam ter autorização do governo para serem 

divulgadas. 

O final da década de 60, mais precisamente no ano de 1968, foi marcado 

pelos maiores e mais violentos movimentos estudantis contra o regime militar. 

Esses movimentos, segundo Lopez & Mota (2008), serviram de pretexto para que 

fosse instalado o regime policial militar mais estrito e rigoroso do período 

ditatorial brasileiro, o Ato Institucional 5.  Esse Ato Institucional foi instaurado 

pelo então presidente Costa e Silva, que, por motivo de doença, só governou até 

agosto de 1969.  

As indústrias de carros do final da década de 60 deixaram de investir 

somente em caminhões e picapes, passando a fabricar carros médios, conforme 

vemos no anúncio que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Anúncio da empresa Ford de 196754 

                                                 
54 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi- bin/reumatismo/reuma_07.asp 
?IDRelacao=2413&IDTipoRelacao=M acesso em 25.04.2010 

No passado muitos carros ficaram famosos pela sua 
extraordinária estabilidade, principalmente em curvas 
e altas velocidades. Pelo poder de torque. Pelo 
desempenho e segurança. Pela perfeita distribuição de 
peso entre a dianteira e a traseira. 
Eles tinham motor dianteiro e tração dianteira. 
Agora, a indústria automobilística internacional 
convenceu-se da grande vantagem da tração dianteira 
para carros médios. 
E quase todos os lançamentos automobilísticos de 65 
para cá adotaram esse sistema – NSU “80”, Peugeut 
204, Honda 600, Taunus 124, Triunph 1300, Lancia 
Flavia e Fulvis, Austin e Morris Cooper, Citroën “DS” 
etc.  
Motor traseiro é o passado. Motor dianteiro é o futuro. 
Por isso, o Ford Corcel tem motor e tração dianteiros. 
Como tem as mais avançadas inovações técnicas – 
radiador selado, que reúne todas as vantagens dos 
sistemas de refrigeração a água e a ar, sem as 
desvantagens dos dois. Motor de 68 HP a 5.200 rpm, 
apoiado sobre 5 marchas: 4 marchas para a frente, 
tôdas sincronizadas e uma à ré.  
O Ford Corcel é silencioso. E extremamente 
econômico – faz até 12 km com 1 litro, só precisando 
trocar o óleo apenas em cada 5.000 km. Tem 
suspensão superdimensionada, independente nas 
rodas dianteiras. É confortável para 5 pessoas e tem 
um amplo porta-malas de 458 dm². Além disso tudo, 
você pode ter o seu Ford Corcel com freio a disco.  
Experimente o Ford Corcel.  
Submeta-o a qualquer prova. E você vai concluir que 
está na hora de possuir um carro de verdade. O Ford 
Corcel. 



 
 

Em 1967, a Ford assumiu, no Brasil, o controle acionário da Willys Overland, 

o que resultou na sua participação no projeto “M”, juntamente com a Renault, 

projeto este que deu origem ao Renault 12, na França, e ao Corcel no Brasil55 

Lançado em 1968, o Ford Corcel teve ampla aceitação no mercado 

principalmente pelo seu espaço interno e pelo acabamento do novo modelo. No 

anúncio da Ford (figura 19), observamos uma tendência marcante dos anúncios 

dos anos 20 e 40, a mescla dos textos linguísticos com as imagens. Neste anúncio, 

por meio da semiose linguística, o enunciador ressalta as novidades apresentadas 

pelo Corcel, como a utilização da tração dianteira, o que, como o mesmo afirma, 

pode não ser uma novidade, porque outros carros já possuíam esse recurso; 

entretanto, o fato da tração dianteira estar associada à presença de um motor 

dianteiro tornaria a tração dianteira melhor.    

 Em outubro de 1968, o comandante do exército, Emílio Médici, assume a 

presidência. Durante o governo Médici, segundo Lopez & Mota (2008), a economia 

brasileira expandiu devido às excelentes condições do mercado internacional. 

Entretanto, no ano de 1973, ocorreu uma crise mundial motivada pelo aumento do 

petróleo56. 

Em 1974, assume o poder o que pode ser considerado o último57 militar do 

período ditatorial, o general Ernesto Geisel, que incentivou o crescimento do 

mercado interno, estimulando as empresas nacionais para que as decisões da 

economia permanecessem em solo nacional. Durante o governo Geisel, em 1977, a 

sociedade, de acordo com Lopez & Mota (2008), começou a organizar-se de 

maneira mais sistemática para evitar a volta de uma ditadura cruel como a do 

general Médici, e para a retomada da democracia. 

Com a crise do petróleo as indústrias automobilísticas, de acordo com Vieira 

(2010), começam a procurar alternativas de combustíveis, como o uso de gás 

natural e de carros elétricos. Todavia, não obtiveram sucesso nessa busca, 

                                                 
55 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Corcel acesso em 10/02/2011. 
56 Nesse período o preço do barril de petróleo, no Brasil, passa de dois para doze dólares. 
57 Segundo Lopez & Mota (2008), Geisel é considerado o último militar porque é em seu governo 
que as repressões militares começam a abrandar 



 
 

apelando em seguida para o uso álcool. Nesse mesmo período, as indústrias 

automobilísticas, segundo Vieira (2010), começam a demonstrar mais interesse 

pelos mercados do Terceiro Mundo e passam a fabricar veículos mais potentes e 

com um melhor acabamento, a exemplo dos carros produzidos nos Estados Unidos. 

No Brasil, foi lançado, em 1968, o primeiro carro de passeio da Chevrolet, o 

Opala. Esse carro combinava a carroceria alemã do Opel Rokord à mecânica norte-

americana do Chevrolet Impala, que de acordo com Vieira (2010) era o carro mais 

desejado dessa época. Na década de 1970 foram lançadas várias versões do Opala, 

dentre elas destacam-se o modelo esportivo, o Opala SS, e o modelo de luxo, 

representado na figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Anúncio da empresa Chevrolet de 197158  
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Muito charme. 
É o Opala De Luxo. 
Para fazê-lo não se poupou engenho nem arte. 
Nas suas cores atraentes, no desenho das grades, nas cores e nas linhas 
modernas, você percebe uma total sintonia com a natureza. 
Foi por tudo isso que o Opala De Luxo ficou assim. Com essa aparência 
ágil e elástica. De carro que já está arrancando, que tem ânsia de 
movimento. 
O interior do Opala De Luxo é aconchegante e envolvente. 
 

 
Quer dizer: o charme 
continua carro adentro para 
levar você confortavelmente 
pela vida afora. 
E ainda há para ver o charme 
das muitas opções que 
oferece: freios a disco, 
assentos dianteiros 
individuais, câmbio de 4 
marchas no chão, teto de 
vinil, desembaçador de pára-
brisa. 
Além do motor, que pode ser 
de 4 ou 6 cilindros. 
Chevrolet Opala De Luxo – 
um carro irresistível. 
Vá vê-lo agora no seu 
Concessionário de Qualidade 
Chevrolet. 



 
 

 No anúncio da figura 20, o enunciador destaca o poder de sedução presente 

no novo modelo do Opala. Essa sedução é representada tanto pelo uso da imagem 

da mulher59, retratada como uma figura misteriosa, como também pela semiose 

linguística, ao caracterizar o modelo como muito charmoso e ao ressaltar que o 

mesmo apresenta “cores atraentes”. Outras características elencadas pelo 

enunciador referem-se aos itens de série do carro os quais, segundo ele, tornam o 

carro “irresistível”. 

Outro carro lançado na década de 1970 foi o Ford Belina (figura 21), da 

mesma família do Ford Corcel60. A Belina era uma caminhoneta também conhecida 

como perua, adequada para o transporte de passageiros e de carga. 

Diferentemente das caminhonetes, nas caminhonetas, passageiro e carga dividiam 

o mesmo espaço, ou seja, não havia a presença de um espaço externo, como vemos 

na figura 21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 – Anúncio da empresa Ford de 197661  

 

                                                 
59  Segundo Vieira (2010) a imagem da mulher passou a ser utilizada nos anúncios de carros no 
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60 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Belina acesso em 10/02/2011. 
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 Lançado em um período marcado pelas crises do petróleo, os anúncios do 

Ford Belina trazem uma importante característica desse carro, o qual foi conhecido 

por muito tempo por sua economia de combustível perfazendo 14 quilômetros 

com apenas 1 litro de gasolina.  

No ano de 1978, o general Geisel, segundo os autores citados acima, anula 

os Atos Institucionais promulgados pelos governos militares anteriores e, em 

1979, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. O general 

Figueiredo, ao tornar-se presidente, suspendeu o Ato Institucional 5, permitiu 

eleições diretas para os governos estaduais e propôs uma política externa mais 

aberta, não se concentrando somente nas relações com os Estados Unidos. 

É no final desta década que ocorre a segunda crise do petróleo, motivada 

pela guerra no Oriente Médio, o que obriga o Brasil a construir, segundo Vieira 

(2010), a primeira destilaria autônoma de álcool combustível. 

Na política, a sociedade continuava pressionando o governo a estabelecer 

eleições diretas para o cargo de presidente, já que, em 1981, o presidente 

Figueiredo instituiu eleições diretas para os cargos executivos, exceto para 

presidente e prefeitos das capitais e áreas de segurança nacional, como as que 

apresentam refinarias e indústrias. 

 A crise da dívida externa, que mergulhava o país em uma recessão, em 

1982, fez com que o lançamento das eleições diretas fosse indispensável até que, 

em 1984, ocorre, em colégio eleitoral, a eleição do presidente Tancredo Neves, que 

simbolizou o retorno do governo civil. Porém, Tancredo Neves morre em 85, antes 

de tomar posse, assumindo a presidência da República o seu vice-presidente, José 

Sarney. 

Ao assumir o poder, Sarney encontrou o país sem muitos recursos 

financeiros uma vez que, durante o período ditatorial, o país gastou muito mais do 

que arrecadou, acarretando assim na maior taxa de inflação desde 1822. Para 

tentar estabilizar a economia, José Sarney lança o Plano Cruzado, mudando a 

moeda e congelando os preços dos produtos; no entanto, este plano não obteve 

êxito, porque o Governo continuou gastando mais do que arrecadava. 



 
 

De acordo com Zaith & Dallari (2005)62, no início dos anos 1970 o setor 

automobilístico brasileiro não manifestava nenhum sinal de reestruturação no que 

se refere à modernização. Com isso as indústrias nacionais passaram por algumas 

modificações, na década de 1980, com o objetivo de dar início a um processo de 

modernização, incentivando assim às exportações. As maiores atenções estavam 

voltadas para as indústrias matrizes dos países desenvolvidos, e não para as 

subsidiárias localizadas no Brasil que, além de ter um mercado fechado e 

concentrado, ainda de acordo com Zaith & Dallari (2005), seguiam numa crise 

financeira interna, crise esta que dificultou a expansão da produção do país. A 

inexistência de um crescimento no setor automobilístico, nesse período, 

representa um forte indício de que, no Brasil, não houve muitos avanços 

tecnológicos como aconteceram em outros países, assim como no Japão.  

É nesse cenário que a Chevrolet lança em 1983 a nova versão do Chevette. 

Sua primeira versão foi lançada em 1973 como um sedan de duas portas e mais 

tarde de quatro portas, que era uma versão feita principalmente para exportação. 

O modelo de 1983 (figura 22) passou pela maior reestilização de sua história, 

apresentando uma nova dianteira, nova traseira, quebra-ventos, entre outras 

inovações63. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 – Anúncio da empresa Chevrolet de 198364 
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64 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi- 
bin/reumatismo/reuma_07.asp?IDRelacao=2413&IDTipoRelacao=M acesso em 05.05.2010 



 
 

 Neste anúncio, o enunciador apresenta as duas versões do novo Chevette, 

uma com duas portas (imagem central) e a outra com quatro portas (imagem 

superior), apresentando-o como “o show do trânsito”. O que explica o uso dessa 

expressão é o fato do novo Chevette trazer muitas inovações no que se refere à 

estrutura traseira e dianteira, o que passou a chamar a atenção por onde o 

automóvel passava. 

No mesmo período, em 1983, a Ford colocou no mercado o carro Del Rey 

(figura 23), um modelo derivado do Corcel. O Ford Del Rey era um carro que 

apresentava um “acabamento refinado, e que lembrava seu irmão mais velho o 

Ford Corcel em construção, mas ao mesmo tempo remetia ao bom e velho Galaxie 

Landau”65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 – Anúncio da empresa Ford de 198366  
 
 

 De acordo com Vieira (2010) o Ford Del Rey foi o substituto mais luxuoso 

do Corcel. Em sua versão mais completa, o Ford Del Rey apresentava itens de série 
                                                 
65 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Del_Rey Acesso em 10/02/2011. 
66 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi- 
bin/reumatismo/reuma_07.asp?IDRelacao=2413&IDTipoRelacao=M Acesso em 15/05/2010. 

Para quem se identifica com os 
requintes de bom gosto, de 
acabamento e de qualidade do 
Ford Del Rey, uma boa notícia: o 
Del Rey 83 está mais requintado 
ainda. 
Veja: o espaço interno 
aumentou. Os bancos dianteiros 
e traseiros têm nova estrutura, 
são ainda mais anatômicos, 
macios e confortáveis.  
Outro importante requinte do 
Del Rey 83 é a transmissão 
automática eletrônica, diferente 
de tudo o que você já conhece. É 
que ela funciona através de um 
microprocessador com circuito 
integrado.  
Venha conhecê-lo de perto no 
Distribuidor Ford. Você pode 
adquirir seu Del Rey 83 pela 
Ford Financiadora através do 
plano que melhor lhe convier. Se 
preferir, você pode também 
optar pelo consórcio.  

FORD DEL REY 
QUESTÃO DE REQUINTE 



 
 

que não eram comuns mesmo nos carros da sua categoria, os carros de médio 

porte, “como rodas de liga leve, vidros elétricos, travas elétricas nas portas, 

retrovisores com comando interno, bancos em veludo, faróis de neblina, relógio 

digital localizado no espelho retrovisor central, entre outros”67. No anúncio da 

figura 23, o enunciador evidencia os novos recursos tecnológicos presentes no 

automóvel, por exemplo, a utilização da transmissão automática eletrônica, que 

funciona a partir de microprocessadores, fator este intrinsecamente relacionado 

com os avanços tecnológicos ocorridos durante as décadas de 1970 e de 1980.  

Nesse contexto, a sociedade brasileira, segundo Lopez & Mota (2008), via-se 

insegura e insatisfeita, aumentando a pressão para que a Constituição de 1967 

fosse substituída, o que só veio a acontecer em 1988. No ano seguinte, acontece a 

primeira eleição direta, desde 1960, elegendo o candidato Fernando Collor de 

Mello. Segundo Lopez & Mota (2008), Fernando Collor prometeu combater os 

“marajás” e defender os pobres, mas “logo se verificou que o falso ‘caçador de 

marajás’ utilizava-se de práticas políticas muito antigas e conhecidas como troca 

de favores, cobrança de comissões para realizar obras públicas etc” (p. 918). Nesse 

mesmo ano, 1989, foi criada a Autolatina, fusão entre as fábricas brasileiras Ford e 

Volkswagem. Essa empresa atendia ao mercado brasileiro e argentino e tinha, 

segundo Vieira (2010), capacidade para produzir 700 mil carros por ano.  

No governo de Collor, foi lançado, seis dias após a sua posse, o Plano Collor 

para conter a inflação. Segundo Lopez & Mota (2008), por meio desse plano, Collor 

confiscou os ativos financeiros de todos os cidadãos, privatizou empresas estatais, 

eliminou restrições a importações, criou novos impostos e elevou outros. Mesmo 

com essas medidas, o Plano Collor fracassou e, em 1992, devido a denúncias de 

corrupção feitas pelo irmão do presidente, Collor é deposto. No mesmo ano, o vice-

presidente Itamar Franco assume o poder, afastando, segundo Lopez & Mota 

(2008, p. 922), “o perigo de medidas voluntaristas ou pacotes de político-

administrativos”, continuando, porém, a abertura econômica iniciada por Collor.   

É importante ressaltar que ainda no governo Collor ocorreu mais uma crise 

mundial do petróleo, o que reforçou a produção de carros movidos a álcool. Com a 

                                                 
67 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Del_Rey Acesso em 10/02/2011. 



 
 

crise do petróleo ocorreu uma forte retração de venda de carros no mercado 

interno. Por conta disso, as montadoras locais passam a ter um incentivo adicional 

para aumentar seus esforços em direção ao exterior. Muitos países desenvolvidos 

tornaram-se grandes importadores de automóveis brasileiros até 1991.         

Ainda no governo de Collor de Melo, outras políticas foram adotadas, 

entretanto podemos afirmar que, mesmo após várias medidas, a indústria 

automobilística nacional não estava em condições de enfrentar a concorrência 

externa em um mercado muito amplo como o deste setor.   

Em 1993, de acordo com Zaith & Dallari (2009), a indústria automobilística 

brasileira se encontrava em uma difícil situação, especialmente no que diz respeito 

às vendas para o mercado interno. Por conta disso, Itamar Franco adota uma 

política industrial para a recuperação do mercado interno no setor 

automobilístico, reduzindo o imposto de 8% para 0,1% cobrado sobre os carros 

com motor 1.0. De acordo com Vieira (2010), essa medida adotada por Itamar 

Franco resultou no inicio dos chamados “carros populares”, pois a camada mais 

popular passou a ter mais condições de adquirir um automóvel.  

Com o governo de Itamar Franco, em 1993, o então ministro da fazenda 

Fernando Henrique Cardoso anuncia um novo plano econômico, o Plano Real. Este 

plano, diferentemente dos anteriores, conseguiu estabilizar a inflação. No ano 

seguinte, Fernando Henrique Cardoso elege-se ao cargo de Presidente da 

República, cargo que ocupou por oito anos.  

Em seu primeiro mandato, Fernando Henrique continuou com o Plano Real, 

estabilizando assim a economia, o que trouxe tranquilidade à população e, segundo 

Lopez & Mota (2008, p. 927), “teve efeito imediatos nos seguimentos mais pobres”. 

Aproveitando-se disso, as empresas automobilísticas passaram a produzir carros 

mais baratos, mais conhecidos, segundo Sampaio (2003), como carros populares.  

Na década de 90, os investimentos no setor automobilístico do país 

permitiram à indústria nacional se posicionar entre os fabricantes mundiais e 

estar, atualmente, entre os quinze maiores produtores de veículos do mundo, isso 



 
 

por consequência do crescimento continuo impulsionado pelas exportações já que 

seu consumo interno há quase uma década é muito oscilante. 

Segundo Sampaio (2003), a Chevrolet aproveita o sucesso de vendas dos 

carros populares e lança o Corsa, figura 24, o qual foi o primeiro carro criado 

explicitamente para a faixa de mercado de carros populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 – Anúncio publicado na Revista Quatro Rodas na edição de março de 1994 

 

 

 

 

 

Ao observarmos o anúncio da figura 24, notamos que o enunciador 

apresenta o modelo por meio de um posicionamento mais jovial, contrastando-o 

O motor do Corsa Wind é totalmente novo. É 
1.0. Robusto, macio, silencioso, de 
excepcional elasticidade. Além disso, o Corsa 
já vem com catalisador. É o mais amigo do 
meio ambiente. O Corsa tem muitas 
novidades, muitas coisas de que você vai 
gostar. Você precisa de um.  

O Corsa veio para mudar a rotina. 
 Ele é mesmo fora do sério: imagine, já vem com a 
legítima injeção eletrônica E.F.I., digital, controlada por 
microprocessador, que permite partidas instantâneas 
mesmo no maior frio, controla os giros do motor para o 
máximo de desempenho com o mínimo de combustível, 
e tem até sistema autodiagnóstico! Onde já se viu um 
carro popular assim, com a mesma tecnologia dos 
melhores carros no mundo?! 
O Corsa é único. 

Dirigir um Corsa é uma descoberta! Como ele é gostoso! Agarra na 
pista, manobra com agilidade, cabe em qualquer vaga. É o carro 
perfeito para vive fazendo uma porção de coisas pra lá e pra cá. Seu 
projeto é atualizadíssimo: é o mesmo carro que a Europa está 
comprando hoje. E como é rápido: chega a atingir 145 km/h. Mas, por 
favor, não passe dos 100. É a lei. 

Eu sou do tempo do velho e bom 
carburador e acho muito bom. 
Para onde esse mundo vai?  



 
 

com a figura do “ranzinza”, personagem criado pela marca para representar a 

antítese de que carro bom tinha que ser grande e caro. 

Para um carro popular, o Corsa apresentava alta tecnologia, trazendo como 

item de série, pela primeira vez em um de pequeno porte, a injeção eletrônica, 

controlada por microprocessadores, além de contar com o sistema de 

autodiagnóstico. 

Em busca de novos mercados, em 1997, a Ford lança o Ka, suas linhas 

arrojadas inauguraram o conceito “sub-compacto”68 e serviu de inspiração para 

outros modelos do fabricante, como o Fiesta e o Focus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 – Anúncio publicado na Revista Quatro Rodas na edição de agosto de 1997 

 

 

 

 

O projeto do Ford Ka teve início em 1991 e seu lançamento só foi realizado, 

conforme vimos acima, no ano de 1997 no Brasil. Suas linhas arrojadas 

                                                 
68 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Ka Acesso em 10/02/2011. 

Ford Ka. Design, dirigibilidade e 
muita economia.  
Afinal, já era hora de beleza e 
inteligência andarem juntas.  
No seu Distribuidor Ford, nas 
versões Ford Ka 1.0 L e CLX 1.3 L, a 
partir de R$ 11.260,00.   



 
 

inauguraram o conceito “New Edge69” de design e serviu de inspiração para outros 

modelos lançados pela Ford, como o Fiesta, que, além disso, contava com a mesma 

plataforma e com o mesmo conjunto mecânico. No Brasil, o Ka é um veículo com 

bom desempenho na classe dos populares70, graças ao inovador conceito de seu 

motor. O modelo apresenta um desenho baseado em uma pirâmide71 com formas 

mais orgânicas. Seu nome, Ka tem origem egípcia e 

significa "Alma" ou "Espírito"72. No anúncio da figura 25, o enunciador indica, ao 

utilizar as figuras de Platão e Santos Dummont, que quem é inteligente opta por 

comprar um carro popular como o Ford Ka, que mesmo apresentando um bom 

conjunto mecânico é barato, demonstrando que a própria fábrica, nesse período, 

estava apostando muito nas vendas dos carros populares.  

Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso candidata-se 

novamente ao cargo de presidente, sendo eleito em primeiro turno, devido ao 

sucesso econômico do seu primeiro mandato. Porém, o segundo mandato de 

Cardoso, de acordo com Lopez & Mota (2008, p. 928), “o Banco Central pôs fim à 

‘âncora cambial’, que consistia em manter o dólar em patamar cambial 

artificialmente baixo”. Já no ano 2000, a crise argentina afetou a economia 

brasileira e, em 2001, o desemprego aumentou e ocorreu a crise da energia 

elétrica, que provocou, segundo os autores citados acima, os chamados ‘apagões’. 

Além disso, o então presidente ampliou a participação do capital estrangeiro 

aumentando assim a privatização de empresas estatais. Essa imagem deixada pelo 

governo FHC73 fez com que, nas eleições de 2002, o candidato Luiz Inácio Lula74 da 

Silva vencesse as eleições sobre o candidato tucano José Serra.  

Nesse mesmo ano, a Chevrolet lança o carro Meriva que é uma minivan 

compacta elaborada75 com base na plataforma do Corsa. Com o lançamento da 

                                                 
69 “Nova aresta”. Acessório para carros esportivos. Disponível em: http//www.londrina.odiario 
.com/blogs/sportcars/tag/new_edge/ Acesso em 11/02/2011. 
70 Modelos com até 1.000 cm3 de cilindrada. 
71 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Ka Acesso em 11/02/2011. 
72 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Ka - acesso em 11/02/2011. 
73 Sigla para o nome Fernando Henrique Cardoso. 
74 Lula, segundo Lopez & Mota (2008), era o primeiro representante do mundo operário a subir a 
rampa do Palácio do Planalto.  
75  Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Meriva - acesso em 11/02/2011. 



 
 

minivan Meriva no Brasil, a Opel, sucessora da GM na Europa, creditou a produção 

do modelo para a Chevrolet brasileira, levando-o também para a Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 – Anúncio da empresa Chevrolet de 200476  
 
 

No anúncio da figura 26, temos a versão do carro Meriva, lançado no ano de 

2004 com motor 1.8 Flexpower77, uma tendência da maioria dos carros do século 

XXI por conta dos altos preços da gasolina. Nesse anúncio, o enunciador ressalta, 

ao colocar a imagem do carro tomando espaço de vários anúncios presentes nos 

Classificados do Jornal, que o carro é muito espaçoso, o que pode indicar que ele é 

confortável e indicado para a família.  

A política financeira do governo Lula manteve a estabilização da economia 

por meio da manutenção, em um primeiro momento, da elevada taxa de juros, 

contribuindo assim para a permanência dos altos preços dos carros. Em seguida, 

ainda durante o governo Lula, houve a diminuição da dívida externa do Brasil, 

devido à quitação da dívida com o Fundo Monetário Internacional, aumento do 

salário mínimo, investimento em diversos programas sociais e a menor taxa de 

                                                 
76 Disponível em: http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/artigos/1681.html Acesso em 
15/05/2010. 
77 Característica dos carros que aceitam dois tipos de combustível (álcool e gasolina). 



 
 

juros da história do país. Todas essas medidas fizeram com que ocorresse uma 

significativa inclusão social, crescimento da renda dos mais pobres, uma 

considerável diminuição da desigualdade social e a geração de três milhões de 

empregos diretos e indiretos.  

As melhorias ocorridas, durante este governo, fizeram com que Lula fosse 

reeleito nas eleições de 2006. Seu segundo mandato foi marcado por uma crise que 

abalou as principais economias mundiais. Porém, essa crise não afetou a economia 

brasileira como afetou os outros países, pois o presidente, juntamente com sua 

equipe econômica, retirou alguns impostos de produtos como fogões, geladeiras e 

de automóveis, provocando um aquecimento do mercado interno.  

Em 2006, a Ford começa a vender no Brasil o carro Ford Fusion que foi 

fabricado com base na plataforma, motor, câmbio e suspensão do carro Mazda 6. 

Apesar de ter sido fabricado no México, o Fusion chegou ao mercado brasileiro 

com preço baixo, pois se beneficiou do acordo de livre comércio entre o Brasil e o 

México, uma vez que o Brasil não cobra taxa de importação para carros fabricados 

no outro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Anúncio da empresa Ford de 200878 

                                                 
78 Disponível em: http://www.fotolog.com.br/automotivado/73358749  - acesso em 15/05/2010. 

NOVO FORD 
FUSION COM 
MOTOR V8 E 
ALL WHEEL 
DRIVE 

EMOÇÃO NAS 
RETAS E 
TRANQUILIDAD
E NAS CURVAS 

QUEM DIRIGE O 
NOVO FORD 
FUSION FEZ 

POR MERECER 



 
 

Em 2007, a Ford trouxe a linha 2008 para o mercado brasileiro, adicionando 

novas opções de cores às já disponíveis, além de outros itens de série79. No anúncio 

da figura 27, o enunciador destaca a potência do motor ao relacioná-lo com a 

imagem do cavalo acima. Esse recurso foi utilizado porque, no sistema métrico, a 

potência de um carro é expressa em cavalos-vapor (cv), que equivale a 0,98629 

horsepower80 (hp), unidade de potência do sistema inglês. 

Partiremos agora para a análise do componente Interlocutores, a fim de 

verificarmos a relação entre o produto a ser anunciado e o seu público alvo.  

3.3.1.2 – Os interlocutores – os fabricantes e os consumidores 

 Outro fator central em nossa investigação é a relação entre o produto 

anunciado e o público consumidor. Com base nesta relação, buscamos verificar as 

escolhas multimodais realizadas pelos anunciantes a fim de cativar seus 

interlocutores.  

A sociedade brasileira do início do século XX foi marcada por profundas 

transformações sociais e econômicas. Durante o período designado República 

Velha (1889 – 1930), o Brasil passou por importantes mudanças que, segundo 

Vicentino e Dorigo (2001), só seriam sentidas em longo prazo, como é o caso do 

crescimento demográfico, que foi provocado pela imigração europeia, por conta 

das guerras; da urbanização das cidades; da crise da economia cafeeira e do 

desenvolvimento das indústrias, em especial no estado de São Paulo. 

 A crescente expansão da indústria brasileira no início do século XX foi o 

cenário propício, como já mencionado, para a vinda da primeira fábrica de carros 

para o Brasil: a Ford Motor Company, que chegou ao país em 1919. Devido aos altos 

preços dos veículos, somente uma parte da sociedade brasileira, a burguesia 

                                                 
79 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ford_Fusion  -  acesso em 11/02/2011.  
80 “O termo horsepower foi criado pelo engenheiro escocês James Watt, que trabalhava com seus 
cavalos içando carvão de uma mina e queria transmitir a idéia da potência disponível de um desses 
animais. Terminou descobrindo que os cavalos da mina eram capazes de executar, em média, 
22.000 pés-libra (3.044 quilogramas.metro, ou kg.m) de trabalho em um minuto. Ele deu então um 
acréscimo de 50% nesse número e determinou que um cavalo-vapor é equivalente a 33.000 pés-
libra de trabalho (4.566 kg.m) em um minuto”.  Disponível em: 
http://carros.hsw.uol.com.br/cavalo-de-forca.htm - acesso em 12/02/2011. 
 



 
 

industrial, tinha condições financeiras de adquirir um carro, pois o restante da 

população não recebia bons salários. Neste período, observamos que a fábrica Ford 

não tinha muito interesse na publicidade de seu produto, tarefa que ela deixava a 

cargo dos revendedores. As poucas propagandas realizadas pela marca eram 

voltadas para a burguesia industrial que, segundo Vicentino & Driogo (2001) era 

constituída de comerciantes, cafeicultores e imigrantes enriquecidos. Para 

verificarmos essa relação, selecionamos um anúncio do carro Chandler de 1919: 

 

Fig. 28 - Anúncio publicado na revista Eu Sei Tudo, em agosto de 1919 

 No anúncio da figura 28, podemos perceber, a partir da imagem, que 

possuir um automóvel era sinônimo de luxo e status e que não era possível a todos 

os brasileiros comprar um carro, pois nem todos possuíam um poder aquisitivo 

que permitisse a compra deste objeto. 

 Com a chegada da fábrica da General Motors ao Brasil, em 1925, e, 

posteriormente, com a vinda do seu departamento de publicidade em 1927, a 

publicidade de carros passou por uma reviravolta e o cenário da publicidade 

brasileira mudou completamente, a qual se viu tendo que publicar cada vez mais 

anúncios nas principais mídias da época: o jornal e a revista. Além disso, as 

empresas de carro Ford e GM, na tentativa de conquistar consumidores, e com a 

maior concorrência no mercado automobilístico, passaram a diminuir o valor dos 

utilitários para conquistar cada vez mais compradores. É o que podemos observar 

na figura a seguir: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 – Anúncio publicado na revista Eu Sei Tudo, em novembro de 1926 
 
 

 A partir do trecho recortado do anúncio (figura 29), podemos observar que, 

sendo fabricado para um público exigente, os carros da empresa Ford, dentre as 

três características fundamentais da empresa, são econômicos, dando ênfase, neste 

anúncio, à economia de combustível. 

 Com a queda da bolsa de Nova York, em 1929, o Brasil passou por grandes 

dificuldades financeiras, o que diminuiu o poder aquisitivo da burguesia, 

provocando assim a queda na compra de produtos. Entretanto, com o governo 

Vargas, segundo Vicentino e Dorigo (2001), o país superou a chamada Grande 

Depressão da década de 30.  

 Nesse cenário, as indústrias de carros passam a produzir carros mais 

luxuosos, o que faz com que esse período fique conhecido, segundo Vieira (2010), 

como a Era da Elegância, fator este que pode ser observado na figura 30. 

  

 

 

O novo Ford, com suas linhas 
correctas e sóbrias e as suas bellas 
cores, tem uma apparencia que 
satisfaz aoz mais exigentes. Além 
disso, possue as tres famosas 
caracteristicas Ford: 
 

SEGURANÇA – ECONOMIA – 
DURABILIDADE 

 
PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO AO 
AGENTE FORD MAIS PRÓXIMO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 – Anúncio publicado no jornal O Estadão em 1932 

No anúncio da figura 30, o enunciador busca atingir um público consumidor 

que tenha um alto padrão de vida, o que pode ser reforçado tanto pela imagem 

quanto pelo texto linguístico, quando, por exemplo, o enunciador indica que quem 

tem um Chevrolet também tem condições de possuir um rádio Belfry e um barco a 

motor, produtos de luxo para a época.  

Nessa mesma década, a indústria brasileira sofreu um grande impulso e 

durante os anos de 1933 e 1939, apresentou um crescimento expressivo. Isso 

influenciou também o mercado de carros no país81, que passou a diminuir o valor 

dos carros para poder aumentar o número de consumidores, uma vez que era 

interesse do governo brasileiro e das indústrias estrangeiras desenvolverem o 

mercado brasileiro, e é esse interesse que podemos verificar nos trechos 

destacados na figura 31:  

                                                 
81 Disponível em: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0203105-122457//4 
.EVOLU%C7AO_ECONOMIA_BRASILERA.pdf – acesso em 20.04.2010 
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Fig. 31 - Anúncio publicado no jornal Tribuna de Santos em 1936 
 

 
No texto da figura 31, o enunciador relaciona o Ford V-8 com um público 

que apresenta um estilo de vida mais moderno. Para atingir esse objetivo, ele 

compõe o anúncio tendo como base a imagem de uma casa com arquitetura 

moderna e elegante, a qual dialoga diretamente com os requintes presentes no 

Ford V-8. Entretanto, mesmo apresentando esse novo símbolo da modernidade, o 

enunciador deixa transparecer que alguns costumes permanecem os mesmos, 

como o fato do automóvel ser guiado pelo homem, enquanto sua esposa 

permanece em casa, usando um ‘roupão’, a espera do marido. 

 Na década de 1940, a General Motors prima, acima de tudo, pela relação 

custo-benefício do carro, destacando essa característica, conforme verificamos na 

figura 32, como o argumento principal presente em seus anúncios.   

 

 

 

 

 

A palavra Ford sempre 
significou funccionamento e 
economia excepcionais... V – 8, 
um indiscutível padrão de 
excelência... Junte-os e terá um 
carro essencialmente moderno – 
o Ford V-8! Motor de 8 cylindros 
em V, marcha-com-apoio-central, 
vidros de segurança no para-
brisa e em todas as janelas, eis 
alguns detalhes que justificam 
uma primazia comprovada por 
cerca de 3.000.000 V – 8 em uso! 
Visite uma agencia Ford! Na sua, 
ou na categoria immediatamente 
superior, carro algum lhe 
offerece todos os característicos 
do Ford V – 8! 

Motor V- 8 
Ford é ainda o 
unico carro da 
sua classe 
com motor de 
8 cylindros 
em V. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 - Anúncio publicado na revista Eu Sei Tudo, em junho de 1941 
 
 

Com base no anúncio da figura 32, podemos perceber que, assim como no 

carro da Ford (figura 31), o público alvo corresponde a uma camada mais 

privilegiada da população. Isto é sinalizado, por exemplo, pela gravura, a qual traz 

um casal cuja mulher veste um belo vestido e o homem um paletó, a casa possui 

belas colunas na porta de entrada, o que nos leva a crer que, apesar do anúncio 

focalizar a relação custo-benefício, o carro da Chevrolet, de 1941, só poderia ser 

adquirido por pessoas com um alto poder aquisitivo.  

Até aqui, o que podemos observar é que, apesar da tentativa das empresas 

de alcançar um público maior fabricando carros que apresentam uma economia de 

combustível, o carro ainda continuava sendo um objeto para poucos, pois nem 

todos tinham condições financeiras de adquirir um automóvel. 

Nessa mesma década, a GM voltou suas atenções para a produção de 

material bélico para auxiliar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nesse 

sentido, do ano de 194282 até o ano de 1945, os carros não passaram por grandes 

transformações e os anúncios se voltaram para o incentivo ao exército americano. 

Já a Ford continuava fabricando seus carros, mas a venda de automóveis foi 
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Não é de estranhar o entusiasmo com 
que os novos proprietários do 
Chevrolet 1941 apontam os seus 
carros. Pois se o Chevrolet é este ano o 
mais completo de todos até hoje 
surgidos! É o único também, em sua 
classe, que tem tanto espaço, tanta 
amplidão e tantos detalhes de luxo. E 
que marcha suave e macia lhe dão as 
molas espirais na famosa suspensão 
dianteira independente! Ainda mais: o 
motor tem, agora, 90 H.P. – mais do 
que o de qualquer outro de sua classe! 
Mesmo assim, é mais econômico, 
graças aos melhoramentos feitos na 
carburação e na partida. Por isso tudo 
diz essa legião de entusiastas que são 
os novos proprietários: – O Chevrolet 
1941 dá muito mais pelo preço! 



 
 

prejudicada devido à crise de gasolina, o que resultou na não utilização dos 

automóveis até a invenção do gasogênio, ilustrado na figura que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 – Anúncio da empresa Ford de 194483 
 
 

 Este anúncio da Ford, diferentemente dos anteriores, apresenta como 

público alvo as pessoas que já possuem um carro Ford, mas que, devido à crise da 

gasolina, estavam mantendo seus carros fora das estradas. Isso pode ser destacado 

quando o enunciador estimula os interlocutores a tirarem seus carros “dos 

cavaletes”, pois “com o NOVO GASOGÊNIO F.M.C. não surgirão contratempos ou 

dificuldades”. 

Impulsionado pelos avanços econômicos norte-americano no pós-guerra, 

difundia-se em todo o mundo ocidental um espírito de otimismo e de esperança. A 

sociedade apresentava um novo modo de viver proporcionado, entre outras coisas, 

pela produção em massa de bens manufaturados de uso pessoal e doméstico.  

No Brasil, as transformações sociais foram se consolidando ao longo da 

década de 1950, e, segundo Kornis84 “alteraram o consumo e o comportamento de 

parte da população que habitava os grandes centros urbanos”. A paisagem urbana 
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Agora já pode tirar o seu 
carro dos cavaletes e 
continuar a valer-se de seus 
inestimáveis serviços, 
porque com o NOVO 
GASOGÊNIO F.M.C não 
surgirão contratempos ou 
dificuldades na rua ou na 
estrada: o seu perfeito 
funcionamento será um 
motivo permanente da 
mais alta satisfação, e a 
aparência de seu automóvel 
nada sofrerá. 

Tambores 
onde eram 
armazenados 
o gasogênio. 



 
 

também era alvo dessa modernização, tendo como principais modificações, de 

acordo com a mesma autora, “as construções de edifícios e casas de formas mais 

livres, mais funcionais e menos adornadas, acompanhadas por uma decoração de 

interiores mais despojada, segundo os princípios da arquitetura e do mobiliário 

moderno”.   

Além desses fatores, podemos observar também que a mudança dos hábitos 

sociais também se fazia constante nesse período. Passávamos então para a 

chamada sociedade urbano-industrial, tendo como base uma política 

desenvolvimentista que se aprofundaria ao longo da década, trazendo com ela um 

novo estilo de vida. 

É nesse contexto social que as fábricas de carros, como a Ford e a Chevrolet, 

lançam seus novos modelos buscando atender a um mercado mais inovador e 

cheio de novas expectativas, assim como podemos ver no anúncio da fábrica da 

Ford destacada na figura 34.    

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 – Anúncio da empresa Ford de 195285 
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MAIS POSSANTE!       VISIBILIDADE TOTAL!      MAIOR DISTÂNCIA DO SOLO!      MUITO MAIS ESPAÇO! 

Nenhum outro 
apresenta tantos 
aperfeiçoamentos 
em 52 

 
FORD MOTOR 
COMPANY 
ESPORTS, INC. 



 
 

Os carros da década de 50 traziam em suas composições várias novidades, 

acima de tudo porque era preciso que as fábricas reconquistassem novamente o 

público consumidor devido ao distanciamento proporcionado pelo período entre 

guerras. Além disso, a sociedade que estava se formando nesta década clamava por 

mudanças, as quais deixariam os carros cada vez mais modernos, como vemos, por 

exemplo, no modelo Corvette (figura 35), lançado pela Chevrolet em 1953.  

 

 

 

 

 

Fig. 35 – Anúncio da empresa Chevrolet de 195386 

 

Tanto a televisão como o rádio contribuíram para a renovação estética em 

curso ao longo da década de 1950. Além disso, o crescente movimento cultural 

encontrava eco junto a setores das camadas médias urbanas em franca expansão, 

sobretudo com universitários que apresentavam um forte espírito nacionalista na 

época e crença no desenvolvimento do país. 

  O modelo de desenvolvimento econômico iniciado nos anos de 1950, com o 

governo de Juscelino Kubitschek, e que teve sequência no ano de 1964, 

proporcionou ao país um amplo desenvolvimento industrial. Em seu primeiro 

período, década de 1950, mesmo com a maciça presença do capital estrangeiro, o 

governo procurou direcionar seus investimentos para a dinamização do mercado 

interno, buscando orientar os investimentos para o mercado mundial. 

Nesse mesmo período, as indústrias automobilísticas começam a olhar para 

o chamado Terceiro Mundo, o que inclui o Brasil. Por considerarem, segundo 

Vieira (2010, p. 219), “essa parte da Terra muito maior em território e em número 
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de pessoas, os veículos mais lógicos para serem construídos e vendidos são peruas, 

furgões e picapes”, como podemos perceber no anúncio da figura 36. Sendo esses 

projetos aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria Automotiva do Brasil, o 

GEIA, grupo este criado a partir do plano de metas de Juscelino Kubitschek. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 – Anúncio da empresa Chevrolet de 196387 

 

Conforme vimos na seção anterior, na década de 60 muitas fábricas 

priorizaram a montagem de carros de grande porte como caminhões e picapes, 

que, dentre outros fatores, poderiam ser úteis, por exemplo, para o deslocamento 

de pessoas que trabalhavam na construção da nova capital do país – Brasília –, ou 

mesmo para o transporte no interior de uma mesma cidade.  

No final desta década, as empresas passam a lançar carros de médio porte, 

como o Ford Corcel representado na figura 37. 
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Fig. 37 – Anúncio da empresa Ford de 196788 

 

Esse carro teve ampla aceitação no mercado, sobretudo porque os 

consumidores ansiavam por novos modelos que apresentavam um porte menor 

que os carros produzidos no início da década de 1960, mas que por outro lado 

também apresentasse um amplo espaço interno e um bom acabamento.  

Na década de 70, foi marcado, entre outros fatores, pelo surgimento do 

movimento feminista, que foi responsável por uma quebra de paradigma, pois a 

mulher deixou de enxergar o mundo através do olhar masculino, deixando para 

trás a dominação masculina que durante séculos determinaram a forma de ser e 

agir das mulheres. Essa reviravolta é notada também quando observamos os 

anúncios produzidos na década de 70, pois a mulher deixou de estar presente 

apenas em anúncios de produtos domésticos, como materiais de limpeza e de 
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No passado muitos carros ficaram famosos pela sua 
extraordinária estabilidade, principalmente em 
curvas e altas velocidades. Pelo poder de torque. Pelo 
desempenho e segurança. Pela perfeita distribuição 
de peso entre a dianteira e a traseira. 
Eles tinham motor dianteiro e tração dianteira. 
Agora, a indústria automobilística internacional 
convenceu-se da grande vantagem da tração dianteira 
para carros médios. 
E quase todos os lançamentos automobilísticos de 65 
para cá adotaram esse sistema – NSU “80”, Peugeut 
204, Honda 600, Taunus 124, Triunph 1300, Lancia 
Flavia e Fulvis, Austin e Morris Cooper, Citroën “DS” 
etc.  
Motor traseiro é o passado. Motor dianteiro é o 
futuro. Por isso, o Ford Corcel tem motor e tração 
dianteiros. Como tem as mais avançadas inovações 
técnicas – radiador selado, que reúne todas as 
vantagens dos sistemas de refrigeração a água e a ar, 
sem as desvantagens dos dois. Motor de 68 HP a 5.200 
rpm, apoiado sobre 5 marchas: 4 marchas para a 
frente, tôdas sincronizadas e uma à ré.  
O Ford Corcel é silencioso. E extremamente 
econômico – faz até 12 km com 1 litro, só precisando 
trocar o óleo apenas em cada 5.000 km. Tem 
suspensão superdimensionada, independente nas 
rodas dianteiras. É confortável para 5 pessoas e tem 
um amplo porta-malas de 458 dm². Além disso tudo, 
você pode ter o seu Ford Corcel com freio a disco.  
Experimente o Ford Corcel.  
Submeta-o a qualquer prova. E você vai concluir que 
está na hora de possuir um carro de verdade. O Ford 
Corcel. 
  



 
 

cozinha, passando a marcar presença também em anúncios de carros, conforme 

vemos na figura que se segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 – Anúncio da empresa Chevrolet de 197189 

 

 

 

 

 

No anúncio da GM (figura 38), o enunciador não destina seu anúncio 

somente para o público feminino. Ele busca, a partir do uso da imagem da mulher 

associada ao termo “charme”, destinar o produto a um público mais exigente que 

busca, além dos itens mecânicos do carro, o conforto, o luxo e o glamour.  

 Aos poucos a mulher passa a ter um papel cada vez mais ativo na 

sociedade e seguindo esse mesmo sentido a Ford lança o novo modelo do Ford 
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Muito charme. 
É o Opala De Luxo. 
Para fazê-lo não se poupou engenho nem arte. 
Nas suas cores atraentes, no desenho das grades, nas cores e nas linhas 
modernas, você percebe uma total sintonia com a natureza. 
Foi por tudo isso que o Opala De Luxo ficou assim. Com essa aparência 
ágil e elástica. De carro que já está arrancando, que tem ânsia de 
movimento. 
O interior do Opala De Luxo é aconchegante e envolvente. 
 

 
Quer dizer: o charme 
continua carro adentro para 
levar você confortavelmente 
pela vida afora. 
E ainda há para ver o charme 
das muitas opções que 
oferece: freios a disco, 
assentos dianteiros 
individuais, câmbio de 4 
marchas no chão, teto de 
vinil, desembaçador de pára-
brisa. 
Além do motor, que pode ser 
de 4 ou 6 cilindros. 
Chevrolet Opala De Luxo – 
um carro irresistível. 
Vá vê-lo agora no seu 
Concessionário de Qualidade 
Chevrolet. 



 
 

Belina usando a imagem da mulher em uma perspectiva diferente da utilizada pela 

concorrente Chevrolet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 – Anúncio da empresa Ford de 197690 

 

Neste anúncio, a Ford utiliza a figura da mulher como referência do seu 

público alvo, demonstrando que quem adquire um Ford Belina enquadra-se nos 

padrões apresentados pela mulher representada no anúncio. Com base nisso, o 

enunciador afirma que o carro é próprio para pessoas que necessitam de “maiores 

espaços e liberdades de movimento” assim como a personagem retratada na 

imagem da figura 39.  

O final da década de 1970 e início da década de 1980 são marcados pela 

presença de consumidores mais experientes, que buscavam manipular melhor o 

seu dinheiro, faziam orçamentos familiares, lista de compras e começavam a 

pechinchar preços. Eram, portanto, mais exigentes e passavam a desconfiar até 

mesmo das mensagens publicitárias que circulavam em anúncios impressos e 

televisivos. Assim, os anos de 1980 foram marcados com a “década perdida” a 

                                                 
90 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi-bin/reumatismo/reuma_07.asp? 
IDRelacao=2413&IDTipoRelacao=M – acesso em 24.04.2010 



 
 

confiança e o consumo do início da década anterior deu lugar à desconfiança e ao 

medo devido à alta dos preços e a inflação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40 – Anúncio da empresa Chevrolet de 198391 

 
 

Assim, as fábricas optam por trazer inovações na carroceria de seus carros, 

buscando conquistar consumidores mais conscientes e que cada vez mais 

valorizavam seus investimentos. Por conta disso, a Chevrolet apresenta no anúncio 

acima uma versão mais simples, duas portas, do modelo Chevette e outro com 

quatro portas, ambos com modificações na traseira e dianteira do carro. 

Por sua vez, a Ford lança o carro Del Rey (figura 41), que também 

apresentava uma carroceria mais refinada associada ao conforto que o consumidor 

poderia encontrar no interior do veículo. 
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Fig. 41 – Anúncio da empresa Ford de 198392 

 

Com a eleição de Collor de Melo, no início da década de 1990, ocorreu o 

confisco dos ativos financeiros de todos os cidadãos, a privatização de empresas 

estatais, a criação de novos impostos, entre outros. Além disso, conforme já 

mencionamos, ocorre durante este governo mais uma crise do petróleo o que 

forçou o país a produzir carros movidos a álcool.  

Esse turvo cenário econômico e político provocou um sentimento de dúvida 

e insegurança ainda maior na sociedade brasileira, a qual acabou tendo que 

retroceder, diminuindo ainda mais os gastos realizados na década anterior, 

acarretando assim uma desaceleração de vendas no mercado automobilístico. 

Motivados pela diminuição da renda da população e buscando conquistar um 

público consumidor com menor poder aquisitivo, as fábricas de carros passam a 

produzir modelos mais baratos, os chamados carros populares, conforme veremos 

nas figuras 42 e 43.  
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Para quem se identifica com os 
requintes de bom gosto, de 
acabamento e de qualidade do 
Ford Del Rey, uma boa notícia: o 
Del Rey 83 está mais requintado 
ainda. 
Veja: o espaço interno 
aumentou. Os bancos dianteiros 
e traseiros têm nova estrutura, 
são ainda mais anatômicos, 
macios e confortáveis.  
Outro importante requinte do 
Del Rey 83 é a transmissão 
automática eletrônica, diferente 
de tudo o que você já conhece. É 
que ela funciona através de um 
microprocessador com circuito 
integrado.  
Venha conhecê-lo de perto no 
Distribuidor Ford. Você pode 
adquirir seu Del Rey 83 pela 
Ford Financiadora através do 
plano que melhor lhe convier. Se 
preferir, você pode também 
optar pelo consórcio.  

FORD DEL REY 
QUESTÃO DE REQUINTE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 42 – Anúncio publicado na revista Quatro Rodas na dição de março de 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O motor do Corsa Wind é totalmente novo. É 
1.0. Robusto, macio, silencioso, de 
excepcional elasticidade. Além disso, o Corsa 
já vem com catalisador. É o mais amigo do 
meio ambiente. O Corsa tem muitas 
novidades, muitas coisas de que você vai 
gostar. Você precisa de um.  

O Corsa veio para mudar a rotina. 
 Ele é mesmo fora do sério: imagine, já vem com a 
legítima injeção eletrônica E.F.I., digital, controlada por 
microprocessador, que permite partidas instantâneas 
mesmo no maior frio, controla os giros do motor para o 
máximo de desempenho com o mínimo de combustível, 
e tem até sistema autodiagnóstico! Onde já se viu um 
carro popular assim, com a mesma tecnologia dos 
melhores carros no mundo?! 
O Corsa é único. 

Dirigir um Corsa é uma descoberta! Como ele é gostoso! Agarra na 
pista, manobra com agilidade, cabe em qualquer vaga. É o carro 
perfeito para vive fazendo uma porção de coisas pra lá e pra cá. Seu 
projeto é atualizadíssimo: é o mesmo carro que a Europa está 
comprando hoje. E como é rápido: chega a atingir 145 km/h. Mas, por 
favor, não passe dos 100. É a lei. 

Eu sou do tempo do velho e bom 
carburador e acho muito bom. 
Para onde esse mundo vai?  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 – Anúncio publicado na revista Quatro Rodas na edição agosto de 1997 

 

 

 

Para diminuírem os preços, as fábricas Chevrolet e Ford lançam modelos 

mais compactos, mas sem abrir mão do conforto e da comodidade. Apresentando 

um menor preço em relação aos carros lançados anteriormente, elas lançam 

respectivamente os carros Corsa (figura 42) e Ka (figura 43) atendendo a um 

mercado mais fechado para a venda de carros, sobretudo porque os consumidores 

não se mostravam tão propícios a realizarem grandes gastos.  

A sociedade da primeira década do século XXI, por sua vez, é marcada por 

mudanças de paradigmas, tanto culturais, como sócio-econômicas que implicam 

necessariamente em uma re-adaptação do indivíduo ao meio em que vive. Frente a 

tantas mudanças, ela passou a ser conhecida como a sociedade do consumo a qual 

entrelaçava a razão e a emoção no momento em que buscava adquirir um novo 

produto. 

Nesse contexto, os carros lançados buscavam satisfazer um público 

consumidor exigente, assim como os consumidores da década anterior, mas que 

Ford Ka. Design, dirigibilidade e 
muita economia.  
Afinal, já era hora de beleza e 
inteligência andarem juntas.  
No seu Distribuidor Ford, nas 
versões Ford Ka 1.0 L e CLX 1.3 L, a 
partir de R$ 11.260,00.   



 
 

não eram assombrados pelas incertezas advindas dos Planos Collor I e II e da 

inserção de uma nova moeda, o Real. Assim, a Chevrolet traz para o Brasil a 

minivan Meriva que, apresentando traços mais modernos em relação às vans 

produzidas anteriormente, aposta na ideia do motor flex para garantir, além de 

economia, um maior cuidado com o meio ambiente.   
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No anúncio da figura 44, o enunciador destaca o preço do carro, pois nesse 

período os consumidores buscavam realizar as suas compras valorizando cada vez 

mais as qualidades do automóvel, como a maior potência do motor, também 

destacada na figura 45, a presença de direção hidráulica, o motor flex e um maior 

espaço interno.    

Durante o segundo mandato do governo Lula, a crise econômica que abalou 

grandes mercados internacionais não impossibilitou o crescimento das vendas de 

carros no Brasil. Pelo contrário, com a crise o governo diminuiu a taxa de imposto 
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Fig. 44 – Anúncio da empresa Chevrolet de  Fig. 45 – Anúncio da empresa Chevrolet de  



 
 

sobre produto industrializado (IPI) dos automóveis, o que contribuiu para a venda 

em larga escala de inúmeros carros “zero quilômetros”. 

Na próxima subseção, abordaremos sobre o propósito comunicativo do 

gênero anúncio. Para tanto, utilizaremos o componente finalidade apresentado por 

Zavam (2009). 

3.3.1.3 – Finalidade – O propósito comunicativo do gênero anúncio 

  Nesta subseção, daremos ênfase à análise do propósito comunicativo 

apresentado no gênero anúncio publicitário. Nesta pesquisa, partimos do 

propósito comunicativo prototípico do gênero anúncio para, a partir dele, 

centrarmos nossa atenção nas variações composicionais mobilizadas pelos 

enunciadores dos anúncios de carros das marcas Ford e Chevrolet, observações 

estas que serão realizadas na seção 3.3.2.  

Com o desenvolvimento industrial e comercial, observamos o crescimento 

do consumo, o que gerou mudanças na divulgação dos produtos a serem vendidos 

e nos serviços oferecidos ao público em geral. Por conta disso, os anúncios 

publicitários passaram por algumas modificações, utilizando formas diversificadas 

e criativas para atingir o público alvo, o que não significa dizer que houve uma 

modificação do seu propósito comunicativo, mas sim do conteúdo presente na 

elaboração dos anúncios.  

Ao verificarmos que os anúncios exploram de forma explícita ou implícita 

uma ampla variação de discursos, os quais têm como finalidade, entre outras, de 

potencializar o consumo, notamos que a persuasão caracteriza-se como o elemento 

chave e norteador do propósito comunicativo dos anúncios publicitários. Assim, ao 

produzir um anúncio, o enunciador busca cativar o leitor por meio do discurso ali 

apresentado, sem abrir mão do propósito maior que é persuadi-lo a comprar o 

produto. 

É nesse sentido que, mesmo aparecendo textos híbridos responsáveis pela 

criação de novos efeitos de sentido, observamos que sua mudança só se dá na 

forma, tendo em vista que sua função primeira continua a mesma, ou seja, continua 



 
 

a buscar por convencer o outro a consumir um dado produto ou a utilizar um 

determinado serviço. Assim, consideramos irrelevante a análise década por década 

dos anúncios lançados pelas fábricas Ford e Chevrolet, pois o propósito 

comunicativo de vender o produto permaneceu inalterado, sendo modificada 

apenas a forma como os enunciadores buscarão cativar (persuadir) o público 

consumidor. Assim traremos, a título de exemplificação, a análise do propósito 

comunicativo apenas das décadas de 1920 e 1930, sobretudo porque na década de 

1920 a empresa Ford era a única montadora de carros no território brasileiro 

tendo concorrência somente a partir da década seguinte, fator este que se fez 

refletir nos anúncios de carros lançados subsequentemente.   

Os primeiros anúncios do carro Ford Modelo T, em 1920, utilizavam poucos 

recursos multimodais, o que deixava o anúncio mais simples e direto. Como a 

empresa não investia na publicidade de sua marca, a divulgação dos carros para a 

sociedade ficava a cargo dos revendedores, os quais tinham como objetivo central 

obter lucro. Além disso, a venda de carros, neste período, tinha pouca 

concorrência95, uma vez que os carros fabricados pela empresa Ford tinham um 

custo menor do que as outras marcas vendidas no Brasil, pois estas tinham que ser 

importadas, enquanto que a Ford já tinha uma fábrica no país. Este fator isentava o 

fabricante de fazer altos investimentos nos anúncios, o que pode ser visto no 

exemplo da figura 46. 

 

 

 

 

 

Fig. 46 - Anúncio publicado no jornal Tribuna de Santos em 1920 

 No anúncio da figura 46, podemos observar que, apesar de já existir o 

anúncio em cores, o fabricante optou por publicar um anúncio em preto e branco, 

                                                 
95 Disponível em: http://www.osintrocaveis.com.br/historiadoautomovelnobrasil.asp - acesso em 
24.04.2010 



 
 

com a marca do carro, uma ilustração do modelo e suas informações de contato. 

Isso possibilitou que o anúncio ficasse mais direto evidenciando assim um único 

propósito, a venda do carro, marcado principalmente pela apresentação do 

produto e pela presença do contato do agente. Embora o propósito seja a venda, 

um fator importante que podemos observar neste anúncio é a falta de marcas 

persuasivas. Isso se dava, conforme vimos acima, pelo fato de haver uma pouca 

concorrência entre as marcas de carro no Brasil, pois a Ford era a pioneira na 

venda de carros no país. Por conta disso, bastava ao fabricante apresentar o novo 

modelo de forma mais direta, buscando estabelecer apenas um contato com seu 

público alvo. 

Entretanto, com a chegada da fábrica da General Motors ao Brasil96, a 

empresa Ford passou a investir recursos em campanhas publicitárias, pois a GM 

começou a ganhar espaço entre os consumidores, fazendo com que os profissionais 

responsáveis pela divulgação da Ford dessem novos contornos aos anúncios 

produzidos por eles, como podemos observar na figura 47: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 47 – Anúncio publicado na revista Eu Sei Tudo, em novembro de 1926 

    

                                                 
96 Disponível em: http://www.osintrocaveis.com.br/historiadoautomovelnobrasil.asp - acesso em 
24.04.2010 

O novo Ford, com suas linhas 
correctas e sóbrias e as suas bellas 
cores, tem uma apparencia que 
satisfaz aoz mais exigentes. Além 
disso, possue as tres famosas 
caracteristicas Ford: 
 
         SEGURANÇA – ECONOMIA – 
DURABILIDADE 
 

PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO AO 
AGENTE FORD MAIS PRÓXIMO 



 
 

Com a presença de uma concorrente no Brasil, nota-se que os fabricantes da 

marca Ford, passaram a se preocupar mais com a elaboração dos seus anúncios, o 

que favoreceu sobremaneira o uso de variados recursos multimodais, alterando 

assim a forma utilizada na composição dos anúncios. Isso pode ser observado, por 

exemplo, na figura 47, na qual há uma maior preocupação com o design escolhido 

pelo anunciante e em descrever as características do produto, o qual é considerado 

como um automóvel que apresenta: “segurança, economia e durabilidade”. Além 

disso, o anunciante traz grafado, na parte superior do anúncio, um juízo de valor, 

caracterizando o produto como “um belo automóvel”. 

O que podemos notar também é que, o anúncio da figura 47, diferentemente 

do anúncio da figura 46, apresenta marcas que buscam persuadir o consumidor a 

adquirir o carro da empresa Ford, sendo esta mais uma das características 

resultantes do surgimento de uma fábrica concorrente no país. Estas marcas 

persuasivas estão presentes quando o anunciante opta por elencar as 

características positivas do carro, fazendo com que o leitor do anúncio passe a 

desejar um modelo com tais características, o que podemos notar, por exemplo, no 

trecho em que o anunciante afirma que “o novo Ford, com as suas linhas correctas 

e sobrias e as suas belas cores, tem uma apparencia que satisfaz aos mais 

exigentes.” (Figura 47) Com base nesta afirmação e na valorização de suas 

características, o anunciante busca mostrar ao consumidor que, se seu produto 

consegue satisfazer aos mais exigentes, isso ocorre porque ele tem qualidade e, 

portanto, deve ser adquirido. Além disso, na parte inferior do anúncio, no trecho 

“peça uma demonstração ao agente Ford mais próximo” (Figura 47), observamos, 

além do uso do imperativo, mais uma vez a tentativa de estabelecer uma maior 

aproximação com o público consumidor, característica esta que já era presente no 

anúncio da década de 1920. 

Na figura 48, anúncio apresentado pela marca Chevrolet, observa-se que a 

persuasão também se faz presente, conforme verificaremos a seguir. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 – Cartaz publicitário da Agência paulista de carros Bastos & Cardoso em 1926 
 
 

Diferentemente do estilo de persuasão presente no anúncio da Ford visto na 

figura 48, o anúncio da GM procura persuadir o consumidor a adquirir o seu 

produto contrastando as qualidades do seu automóvel com os defeitos presentes 

nos carros da sua concorrente, conforme destacamos, no trecho retirado do 

anúncio da figura 48.      

No trafego intenso das grandes cidades, nada mais perigoso que se guiar 
um automovel de mau funcionamento, com freios mal ajustados, 
carburação defeituosa e eletricidade deficiente. (figura 48) 

 

 Enquanto a Ford (figura 47) tenta convencer os consumidores a comprarem 

um carro a partir das características positivas presentes neles, a Chevrolet elenca 

algumas características negativas que eram encontradas, por exemplo, na marca 

concorrente, tendo a finalidade de mostrar que os carros da Chevrolet não 

apresentavam os mesmos problemas. Mantendo o mesmo propósito comunicativo, 

as fábricas difundem a cada década anúncios que visam a promover cada vez mais 

as vendas dos novos modelos lançados pela Ford e pela Chevrolet.  

Com a análise dos componentes ambiência, interlocutores e finalidade 

presentes na categoria contexto, observamos que: a) com a chegada da General 

No trafego intenso das grandes 
cidades, nada mais perigoso 
que se guiar um automovel de 
mau funcionamento, com 
freios mal ajustados, 
carburação defeituosa e 
eletricidade deficiente.  

OLDSMOBILE de seis cylindros 
possue: motor possante, freios 
seguros e eletricidade 
cuidadosamente distribuida. 
 
Agentes Autorizados nas Principais 
Cidades do País 



 
 

Motors ao Brasil, a empresa Ford viu-se obrigada a investir na publicidade de sua 

marca, fato esse que acarretou numa maior mobilização de recursos multimodais, 

embora ainda de forma tímida, nos anúncios a partir da década de 1930, fato que 

marcou a inserção de outras modalidades a partir de então. À medida que essa 

concorrência se torna cada vez mais acirrada, a qualidade dos anúncios de carros 

dá um salto, havendo também um aumento de recursos multimodais a cada 

década. Além disso, com a influência de fatores históricos, como a corrida espacial 

e com o surgimento de novas mídias, como o rádio, a televisão e a internet, os 

anúncios impressos tomaram uma nova dimensão, deixando-se influenciar por 

esses acontecimentos; b) o público consumidor contribuiu sobremaneira para que 

as fábricas de carros redimensionassem suas produções, uma vez que elas 

passaram a produzir automóveis levando-se em consideração os comportamentos 

sociais de cada período; c) ao analisarmos o componente finalidade, percebemos 

que, ao longo dessas nove décadas, o propósito comunicativo do gênero anúncio 

manteve-se inalterado. Isso decorre porque o que irá mudar no gênero anúncio 

não é a sua finalidade, a venda do produto, mas sim a forma de alcançar este 

objetivo.      

Nesse sentido, tendo como objetivo flagrarmos as estratégias mobilizadas 

pelos enunciadores ao criarem seus anúncios, passaremos, na próxima seção, a 

analisar a categoria texto, a partir da qual enfocaremos as subcategorias conteúdo, 

norma e forma propostas por Zavam (2009). 

3.3.2 O Texto  

  

Nesta seção, analisaremos as subcategorias, proposta por Zavam (2009), 

conteúdo, norma e forma a partir da observação dos anúncios impressos de carros 

do período de tempo que vai do ano de 1920 à primeira década do século XXI.  

3.3.2.1 - Conteúdo 

Nesta subseção, voltamos nossa atenção para a análise da categoria 

conteúdo, que diz respeito ao tópico, o qual é apresentado por Zavam (2009) como 

o assunto sobre o qual se fala ou se escreve. Para esta autora, o tópico se apresenta 



 
 

como um elemento central do discurso e é em torno dele que os interlocutores 

interagem, sendo este o motivo que faz com que ele seja analisado na categoria 

conteúdo. Por isso, é importante apontar para a ligação que existe entre conteúdo e 

propósito comunicativo, uma vez que é o propósito comunicativo do enunciador 

que traçará o tópico a ser desenvolvido no texto. 

De acordo com Zavam (2009), nos editoriais, conhecidos por apresentarem 

uma acentuada prototipicidade e constante linearidade, uma das características 

principais é a presença da persuasão, que no gênero anúncio se traduz no 

propósito comunicativo de venda do produto. Assim, o gênero anúncio, ao longo 

dos séculos, trouxe, em seu conteúdo, o elemento básico da propaganda, que gira 

em torno de utilizar recursos específicos que chamem a atenção do leitor, fazendo 

com que este compre a ideia do anunciante. Isso ocorre porque, segundo Sampaio 

(2003, p. 26) a propaganda é definida “como a manipulação planejada da 

comunicação visando, pela persuasão, promover comportamentos em benefício do 

anunciante que a utiliza”.  

Devido ao gênero anúncio apresentar um único propósito comunicativo, a 

venda de um produto ou de uma ideia, fica mais fácil, assim como no gênero 

editorial apresentado por Zavam, destacarmos o tópico discursivo presente nos 

anúncios, o qual não sofrerá grandes alterações, conforme veremos a seguir. 

De forma geral os anúncios das décadas de 1920 a 1960, dos carros das 

empresas Ford e Chevrolet, apresentam como estratégia de persuasão a temática a 

cerca da economia, quer seja no valor de compra do automóvel quer seja sobre o 

valor de manutenção e de queima do combustível; dos itens de série; bem como, 

acerca do conforto proporcionado pelos carros. De acordo com as figuras 49 e 50, 

perceberemos que o que ocorre ao longo destas décadas é uma mudança de foco, 

ou seja, ora o elemento central do discurso diz respeito à economia, conforme 

veremos nos anúncios da Chevrolet das décadas de 1920 a 1950 e nos anúncios da 

Ford, na década de 1920; ora o discurso diz respeito aos itens de série presentes no 

carro e da comodidade proporcionada por eles ou mesmo da associação entre os 

itens de série e o baixo custo de manutenção dos carros, como veremos nos 

anúncios da Ford, nas décadas de 30 a 60 e da Chevrolet, na década de 60. 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

  

Fig. 49 – Anúncio publicado na revista Fon-Fon97, em abril de 1919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50 - Anúncio publicado na revista Fon-Fon, em dezembro de 1929 

Nos anúncios da década de 20, verificamos que, tanto o anúncio da Ford 

(figura 49) como o anúncio da Chevrolet (figura 50) apresentam como estratégia 

                                                 
97 O nome da revista foi inspirado no som da buzina do carro, apesar de não versar sobre o assunto. 
Disponível em: www.wikipedia.com/fonfon - acesso em 05/02/2011 

TODOS nós, em nosso íntimo, ainda 
guardamos gratas recordações nos tempos de 
creança, do enthusiasmo, alegria e 
curiosidade com que abríamos os pacotes de 
Natal. O primeiro tambôr... a primeira 
boneca... o primeiro trem... a primeira 
bicycleta... Quem há que não se recorde com 
saudade! Como o tempo passa! Agora, somos 
nós que procuramos presentes, para maior 
prazer proporcionar àquelles a quem 
estimamos. 
Na sua escolha, junte o útil e o agradável. Um 
meio de transporte, sendo elle o que maior 
valor representa e sendo o mais econômico, é 
realmente o melhor presente que se póde 
fazer a alguém. 
Chevrolet é um carro a parte... Seis cylindros  
de força ao preço de quatro, completamente 
equipado, elegante e econômico... Será sem 
dúvida o presente mais apreciado.  
Ainda mais o Plano General Motors de 
Pagamentos a Prazo auxilia e facilita 
grandemente sua acquisição 
 



 
 

persuasiva a relação custo-benefício, mostrando assim a economia proporcionada 

pelo automóvel. Assim, enquanto os enunciadores da Ford optaram por listar os 

itens que proporcionam economia, como “economia em gasolina, óleo e pneu”, os 

enunciadores responsáveis pelos anúncios da Chevrolet escolheram repetir, ao 

longo do texto, a informação de que o carro é econômico, somando-se a isso, a 

Chevrolet traz também um apelo emocional por se tratar de um anúncio divulgado 

na época do Natal.  

Na década seguinte, os anúncios da Chevrolet continuam trazendo como 

foco o elemento economia. Já os anúncios da Ford apresentam uma mudança de 

foco, voltando sua atenção para o conforto proporcionado pelos itens de série do 

carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 51 – Anúncio publicado no jornal Folha da Noite, em fevereiro de 1935 

 

O novo Ford V-8 para 1935 é o maior, o mais espaçoso dos automóveis Ford 
apresentados até hoje. Primoroso na apparencia, é de linhas modernas e sumptuoso 
acabamento. Foi construído para proporcionar a mesma comodidade de marcha em 
qualquer estrada – os passageiros do assento trazeiro viajam com a mesma 
commodidade que os do dianteiro.  

COMMODIDADE À ALTURA DE UM MOTOR MODERNO 
Esta suavidade de marcha foi conseguida mediante a applicação de três princípios 
básicos, que jamais se conjugaram num automóvel de preço reduzido: exacta 
distribuição do peso, nova collocação dos acentos e novo molejo.  
O resultado de tudo isto é a “marcha-com-apoio-central”. O acento trazeiro fica mais 
à frente, distanciado do eixo respectivo e resguardado dos abalos. Isto proporciona 
uma nova commodidade na marcha do carro e augmenta a estabilidade e a 
facilidade de manejo.  

NOVOS FREIOS – NOVA EMBREAGEM – DIRECÇÃO MAIS FÁCIL 
Os novos freios têm mais força para deter, rapidamente, o automóvel com muito 
menor pressão sobre o pedal. O novo typo de embreagem, é de pressão suave. O 
novo mecanismo da direcção torna ainda mais fácil o manejo do automóvel. 
O novo Ford V-8 para 1935 é portador do famoso motor V-8, cuja efficiência e 
economia são proclamadas pela experiência de mais de um milhão de possuidores 
em todas as partes do mundo. Apresentando aperfeiçoamentos, é de uma potência e 
velocidade não encontradas em nenhum outro carro de sua classe e desenvolve 85 
cavallos, attingindo 130 kls. a hora. 
Entre outros innumeros característicos novos, o Ford 1935 apresenta: 
vidro de segurança em todas as janellas, em todos os modelos, sem 
augmento de preço – novas carrosserias de aço, inteiriças – portas 
trazeiras mais largas – portas deanteiras que se abrem para a frente.  

CARROSSERIAS MAIS AMPLAS, MAIS ESPAÇOSAS,  
 INTERIORES LUXUOSOS 

Carrosserias de côres modernas. Tapeçaria e guarnições finíssimas. 
Assentos mais amplos e mais fôfos. O assento deanteiro é de 10 a 12 cms. 
mais largo. Ventilação divisão livre, sendo o para-brisa de abrir. Medidor 
de gasolina e óleo combinados e indicador de temperatura nos modelos de 
luxo.      
Afiladas nas pontas, as folhas das molas são mais flexíveis e evitam ruídos. 
Os pneus, maiores, têm uma nova banda de rodagem, mais larga para 
maior segurança e conforto. As carrosserias são isoladas para que sejam 
silenciosas.  
Peça a Agência Ford mais próxima uma demonstração do novo Ford V-8 
para 1935. A experiência excederar a toda expectativa. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 – Anúncio publicado no jornal Folha da Noite, em fevereiro de 1935 

 

Valendo-se da elaboração de um texto linguístico maior, o anúncio da 

década de 30 da Ford traz uma versão mais moderna do modelo V-8, apresentando 

detalhadamente os itens de série do carro, itens estes, segundo o enunciador, que 

são responsáveis pelo maior conforto presente nesse novo modelo. Ressaltamos 

aqui que, em alguns anúncios, a Ford faz menção à economia, entretanto, por 

apresentar um modelo mais requintado, seus anúncios apresentam como foco uma 

classe social mais abastarda. Por sua vez, o anúncio da Chevrolet ainda apresenta 

como foco discursivo, além dos acessórios do carro, um apelo econômico, sendo 

agora uma economia voltada para o baixo valor de compra do automóvel. Para 

isso, o anunciante opta por destacar o valor do veículo no anúncio, apresentando-o 

como o sedan mais barato da época, o que acarretou um alto índice de venda dos 

carros Chevrolet. Mesmo assim, a Chevrolet não conseguiu “bater” a Ford no 

número de vendas.  

Com o lançamento de um novo modelo na década de 40, os enunciadores 

responsáveis pelos anúncios da Chevrolet trazem a apresentação dos itens do novo 

modelo Chevrolet a serviço da economia de compra e de manutenção do carro, 

conforme vemos na figura que se segue: 

 

Com a apresentação do Sedan Standard de 
4 portas, a marca Chevrolet completa as 
suas duas linhas de carros de baixo preço. 
E, offerece ao público um Sedan de 4 portas 
com 6 cylindros, completamente equipado, 
de bello aspecto, que custa muito menos 
que qualquer outro sedan de 4 portas 
existente no mercado.   

 
AGENTES EM SÃO PAULO 

Otto Penteado & Cia 
Rua D. José de Barros, 16 
Cássio Muniz & Cia. 
Praça da República, 68 
Ross, Mesquita & Cia. LTDA 
Av. São José, 547 
N. A. B. E. Mestre e Distgé 
Av. Rangel Pestana, 1038 
Rua  Butantan, 101 
 
Outros agentes em todas as cidades do 
Brasil 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53 – Anúncio publicado no jornal Folha da manhã, em março de 1941 

 

Isso pode ser observado, principalmente, quando o enunciador afirma que o 

“Chevrolet de 1941 oferece todas as vantagens de um carro caro e ainda – sua 

inegualável economia!”. Assim seu foco discursivo ainda está centrado na 

economia, apontando para o baixo valor de manutenção do automóvel, mesmo 

apresentando outros elementos no discurso, os quais também são mobilizados 

para atenderem ao propósito comunicativo do gênero anúncio publicitário. Por sua 

vez, partindo para a conquista de novos consumidores, a Ford volta a destacar a 

economia de combustível proporcionada, agora, por um item acessório de seu 

novo modelo Ford 1949, assim como vemos na figura 54.  

 

 

 

 

 

TUDO o que um motorista exigente pode querer, o 
Chevrolet de 1941 oferece. Em um só carro, acham-se 
assim reunidos todas as necessidades e a maior parte 
do luxo interior dos carros caros. E como é bonito! 
Ainda maior, e mais espaçoso nêle viajam seis pessoas 
com absoluto confôrto. E bem mais luxuoso. O sr. Não 
pode deixar de conhecer já os inúmeros detalhes de 
luxo que êle apresenta. E é o mais possante. Seu motor 
agora com 90 HP tem mais fôrça do que o de qualquer 
outro carro de sua classe.  
    Pois além de todas essas qualidades características 
dos carros de alto preço, o Chevrolet de 1941 
consegue ser também o mais econômico de todos os 
Chevrolets até hoje construídos. Nós lhe convidamos 
cordialmente a ver, experimentar e comprar o novo 
Chevrolet de 1941 – realmente o máximo em carro 
pelo mínimo em preço.  
90 HP! 
Pois ainda é o mais econômico 
O motor do Chevrolet de 1941 teve a sua potência 
aumentada de 5 cavalos, desenvolvendo agora 90 HP. 
No entanto, graças aos melhoramentos introduzidos 
na carburação e na partida – é o mais econômico de 
todos os Chevrolets até hoje construídos! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54 – Anúncio publicado na revista Seleções, em março de 1949 

 

Apesar de destacar que quem compra um carro Ford 1949 com a nova 

sobremarcha pode economizar de 10% a 25% de combustível, o elemento que 

mais contribui para a compra do carro não é o econômico, mas sim o requinte e o 

conforto presentes no novo modelo Ford, visto que a sobremarcha não se 

apresenta como um item de série, mas sim como um acessório que deve ser pago a 

parte.  

Na década de 1950 a Ford, com os anúncios do modelo Mercury, os 

enunciadores passam a associar mais a economia do carro com o aperfeiçoado 

motor V-8, ressaltando assim a força do motor e a “facilidade de assistência 

mecânica”.   

 

 

 

 

Não há dúvida... V.S, concordará 

em que o Ford 1949 tem a 

“silhueta do ano.” E por dentro... 

só vendo ! Assentos amplos 

como um sofá. Janelas 

“panorâmicas” de todos os lados. 

Cinquenta e sete por cento mais 

de bagagem. Novo motor V-8! 

Economia de gasolina até de 

10%, ou até de 25% com a nova 

“sobremarcha” (oferecida 

mediante pequeno aumento de 

preço).  Novas molas dianteiras e 

traseiras não há dúvidas... é a 

sensação do ano! 

Corte que 
mostra as 
acomodações 
“a Meia-nau” 

Pneus de banda branca 
mediante pequeno aumento de 
preço 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 – Anúncio publicado no jornal Estadão, em outubro de 1952 

 

Além disso, o enunciador relaciona também a beleza do carro à perfeita 

mecânica que constitui o modelo Mercury, demonstrando que o carro apresenta, 

assim como evidencia o slogan, tudo o que o interlocutor deseja: economia, beleza, 

potência e uma excelente mecânica.  

No anúncio da Chevrolet da década de 1950, conforme veremos na figura 56, 

destaca-se a economia do modelo. Diferentemente do anúncio da Chevrolet da 

década de 1940, o anúncio ilustrado pela figura 56, não faz menção aos itens de 

série e ao conforto proporcionado pelo carro.  

 

 

 

 

 

 

O sr. Não encontrará outro carro que 
– como o Mercury – reúna tudo o que 
o automobilista exigente espera. Seu 
possante e aperfeiçoado motor V-8 
constitui uma garantia de fôrça aliada 
às vantagens de uma operação 
extremamente econômica. Suas linhas 
são uma combinação feliz da beleza 
tradicional e do moderno audacioso. E 
a facilidade de Assistência Mecânica e 
Peças Legítimas com que conta todo 
produto Ford, faz do Mercury um 
excelente emprego de capital.      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56 – Anúncio publicado no jornal Estadão, em agosto de1958 

 

Para o enunciador, basta persuadir tendo como base a marca central da 

Chevrolet, isto é, a economia proporcionada ao consumidor ao adquirir o 

automóvel. Isso pode ser observado principalmente pelo uso das reticências, as 

quais nos permitem concluir que o que importa durante a compra de um carro é 

saber que ele apresenta um menor custo de compra, não detalhando assim os itens 

presentes no carro. 

 As décadas de 60 e 70 são marcadas por uma mudança de foco discursivo 

presente nos anúncios de carro das marcas Ford e Chevrolet. Essas marcas trazem 

para o centro do anúncio a relação do carro com o interlocutor. Trata-se de sentir o 

carro, de se achar representado por ele, trata-se também da busca pela aventura, a 

qual foi uma temática muito presente, principalmente, na década de 70, em alguns 

anúncios da Ford.   

 Na figura 57, anúncio da marca Chevrolet da década de 60, encontramos 

uma forte apelo emocional. O interlocutor não irá apenas ser cativado pelos 

acessórios presentes no carro, mas também pelo que ele representa, ou seja, ele 

será cativado por aquilo que o carro irá passar pala ele. Segundo o enunciador, o 

consumidor passa então a sentir o carro e a entender como ele se mostra para nós. 

Como afirmamos anteriormente, esse período é fortemente marcado pela mudança 

“EXPRESSO DE 
AÇO” 



 
 

de foco no que diz respeito à estratégia utilizada na elaboração do tópico 

discursivo, pois a persuasão deixa de ser centrada nos aspectos relativos à 

mecânica do carro e a sua economia, passando a ser explorada a construção da 

relação entre os sujeitos e os automóveis, assim como podemos observar no 

anúncio da Ford (figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 – Anúncio da empresa Chevrolet de 196998  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 58 – Anúncio da empresa Ford de 196899 

                                                 
98 Disponível em: http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/artigos/1681.html - acessado em 
20/05/2010 

Calmamente, profundamente. 
Respire o Chevrolet Opala. Pense 
no que ele representa no que ele 
é: o carro-surpresa, o carro-
variedade, o carro-ação, o carro-
sensação. Sinta sua potência e seu 
acabamento Chevrolet. Sinta seu 
torque e seu manejo fácil e 
seguro. Sinta você dentro do 
automóvel – gosto que tem 
qualidade Chevrolet na estética e 
na mecânica. Sinta o carro certo – 
pouco calmamente, 
profundamente 
 
E veja a folha dele na última 
página 

Crie coragem. 
Procure um revendedor Ford e peça uma demonstração do 
Gálaxie. 
Dirija o Gálaxie você mesmo.  
Experimente tudo: a aceleração, o freio, a direção hidráulica 
macia e obediente, a estabilidade, a suavidade da suspensão, o 
confôrto dos bancos que mais parecem aconchegantes 
poltronas.  
Preste um pouco de atenção a quanta gente olha o Gálaxie 
passando.  
Ligue o rádio. 
Feche todos os vidros. 
Ligue a ventilação interna. 
Você só ouve a música em alta fidelidade. 
Imagine quantas pessoas amigas, gente agradável você pode 
levar no seu Gálaxie. 
Vão até oito pessoas, embora os mais românticos afirmem que 
o Gálaxie parece feito só para dois. 
Muito bem, você já estará conhecendo o carro brasileiro de 
nível internacional.  
Apaixonou-se por êle? 
Leve-o para casa.  
Pela classe, pela sua elegância, pelo seu conforto, o Gálaxie é o 
automóvel que combina com o estilo de vida das pessoas que 
no mínimo passam as férias na Europa. 



 
 

Neste anúncio, o carro deixa de ser um mero bem de consumo e passa a 

estar mais ligado ao comprador, o que permite que ele faça parte do seu estado de 

espírito. Não se trata apenas de comprar um carro, mas sim de levá-lo “para casa”, 

trata-se também de poder se “apaixonar” por ele.  

Nos anúncios da década de 70, as marcas Ford e Chevrolet dão continuidade 

ao novo estilo de fazer a propaganda, apelando para o estilo de cada interlocutor. É 

neste contexto que surgem os anúncios de carros voltados para públicos 

específicos, conforme observamos no anúncio da Ford, figura 59, o qual apresenta 

o novo Ford Corcel GT como um carro voltado para um público aventureiro, ou seja, 

que precisam de grandes emoções.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 – Anúncio da empresa Ford de 1973100 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
99 Disponível em: http://www.noticiasautomotivas.com.br/propaganda-de-carro-antigo-ford-
galaxie-1968/ - acessado em 20/05/2010 
 
100 Disponível em: http://jckronbauer.blogspot.com/2009/10/eu-quero-assim-tem-que-ter-
emocao-ford.html - acesso em 20/05/2010 
 

Ford Cocel GT. Não é um carro 
comum. Não é para pessoas 
comuns. Não é para vidas 
comuns. É um GT. Tem 85 HP. 
Tem Extra - Performance. 
Corre. O torque abre distância. 
Que tem que existir entre o GT e 
os carros comuns. Seu interior é 
um mundo. Que separa você das 
coisas sempre iguais lá de fora. 
Um carro para ser dominado. 
Sentido. Forçado. Você comprou 
uma emoção. Pode exigir. Ford 
Corcel GT. Entre. Ele vai por um 
caminho diferente. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 – Anúncio da empresa Chevrolet de 1978101  
 
 

Valendo-se da mesma estratégia utilizada pela marca Ford, a Chevrolet 

lança, em 1978, o carro Caravan SS que é apresentado como um carro esportivo, 

mas que é excelente para o uso de toda a família. Ressaltamos que, mesmo sem 

centrarem suas estratégias persuasivas nos componentes dos carros, as marcas 

Ford e Chevrolet continuam trazendo uma descrição do que pode ser encontrado 

neles, o que é facilmente compreensível, pois trata-se de um recurso para 

apresentar ao interlocutor o produto que está sendo vendido, do contrário o 

anúncio não teria êxito. Assim, mesmo com a mudança da estratégia utilizada, 

algumas informações são recorrentes no anúncio. 

Nas décadas de 1980, 1990 e na primeira década do século XXI os anúncios 

apresentam as mesmas estratégias persuasivas. Busca-se, mais uma vez, relacionar 

um público específico com o automóvel que está sendo lançado, o que irá mudar 

entre estas três décadas não diz respeito ao conteúdo presente nos anúncios, mas 

sim à subcategoria forma102. Nas décadas de 1970 e 1980, a constituição do 

discurso se dá a partir da relação entre texto e imagem, havendo uma 

predominância da semiose linguística; por sua vez, a primeira década do século XXI 

constrói seu discurso predominantemente nas imagens presentes nos anúncios.    

                                                 
101 Disponível em: http://autoentusiastas.blogspot.com/2010_09_01_archive.html - acesso em 
27/05/2010 
102 Esta subcategoria será analisada no item 3.3.2.3 desta dissertação. 

Era só o que faltava: o espaçoso e 
versátil Caravan em versão esportiva. 
Com atraente esquema de pintura, 
metálica se você preferir, capô preto, 
faixas laterais. Rodas incrementadas, 
farol de milha. E vidros Ray-ban, 
opcionais. E um legítimo interior SS: 
painel superesportivo, conta-giros, 
alavanca de mudanças no assoalho, 
comandos ágeis. Bancos individuais, 
macios e inclináveis. O motor pode ser 
o 151-S, de 4 cilindros e 98cv. Ou o 
250-s, de 6 cilindros e 171cv. Ambos 
com carburador de duplo corpo, 
economia e força. Pode chamar toda a 
família, ou seu time de amigos ou 
quem você quiser. Cabe todo mundo, e 
mais a bagagem: o novo Caravan SS, 
com seus 1.950 litros de área útil, é 
um carro realmente versátil. 



 
 

Partiremos agora para a análise do componente Norma, a fim de 

verificarmos os elementos linguísticos e discursivos que são repetidos ao longo da 

história dos anúncios de carros durante as décadas de vinte à noventa do século XX 

e a primeira década do século XXI. 

3.3.2.2 Norma 

O componente Norma contempla os elementos linguísticos e discursivos 

que são mais abrangentes e previsíveis no gênero. Zavam (2009, p. 124), tendo 

como base a noção de Norma atribuída por Coseriu (1967), afirma que este 

componente “surgiu da observação de que nas línguas não há elementos que sejam 

únicos ou ocasionais, mas sociais, isto é, normais, repetidos na fala dos usuários 

dentro de uma comunidade sócio-linguístico-cultural”. Sendo associada à 

realização de elementos em um contexto coletivo, a Norma está diretamente ligada 

às tradições presentes em uma determinada sociedade, evidenciando assim, de 

acordo com a autora, o que é utilizado pelos falantes de forma regular.   

Diferentemente de Zavam (2009), que trabalhou com a noção de autoria, 

decidimos abordar os movimentos retóricos estruturais propostos por Bathia 

(1993), que são: título, objetivo de mercado, justificação do produto ou serviço, 

detalhamento do produto ou serviço, estabelecimento de credenciais, declarações 

de usuários típicos ou celebridades acerca do uso do produto, ofertas de incentivo, 

usos de táticas de pressão e resposta de solicitação.  

Ressaltamos que, na amostra dos dados, alguns desses movimentos não 

foram encontrados em todos os anúncios observados, o que é bastante comum, 

pois o que determina o uso ou não desses movimentos são as escolhas realizadas 

pelos enunciadores no momento da produção dos anúncios. Assim, analisaremos, 

em três anúncios103, os movimentos estruturais estudados por Bathia (1993) com 

base nas recorrências com que eles aparecem dentro do gênero estudado, como 

podemos observar nos exemplos que se seguem. 

 

                                                 
103 Selecionamos um anúncio da década de 1920, um segundo da década de 1960 e, por fim,  um da 
primeira década do século XXI. 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 – Anúncio publicado na revista Fon-Fon em dezembro de 1919 
 
 
 Na figura 61, anúncio da década de 20, percebemos a presença de alguns 

movimentos retóricos na composição do anúncio, tais como: a) estabelecimento de 

credenciais, b) título, c) justificativa do produto, d) ofertas de incentivo, e) 

detalhamento do produto e f) tática de pressão. Salientamos que os movimentos 

retóricos, em alguns casos, não são representados isoladamente, ou seja, um 

mesmo elemento que compõe o anúncio pode indicar mais de um movimento, 

como é o caso do trecho que revela a economia proporcionada pelo carro. Nele, 

encontramos os movimentos justificativa do produto, que se manifesta a partir do 

estabelecimento de um nincho com o período em que o anúncio é veiculado, em 

outras palavras, irá revelar, por meio da palavra “economia” o motivo que leva o 

interlocutor a comprar o automóvel. Além desse movimento, nesse trecho, 

encontramos também a oferta de incentivo traçada pela estrategia do enunciador 

focar o fator economia. Notamos assim que, neste caso, há uma ligação entre os 

movimentos justificativa do produto e oferta de incentivo  que, conjuntamente, 

revelam os benefícios do carro para a época. 

Título 

Justificativa do produto e 
ofertas de incentivo 

Detalhamento do produto 

Tática de pressão 

Estabelecimento de 
credenciais 



 
 

 Nesse anúncio, há também a presença do título e do estabelecimento de 

credenciais, sendo o segundo representado pela marca da empresa. Ressaltamos 

aqui que esses elementos são encontrados em todos os anúncios de carro 

analisados entre a décade de 1920 e a primeira década do século XXI, atuando 

conjuntamente com o movimento detalhamento do produto,  como um recurso 

comumente presente na composição dos anúncios de carros.  

 Sobre a utilização desses elementos nos demais anúncios que compõem 

nosso corpus,  nota-se que, por mais que  estejam sempre presentes, sofrerão 

alterações no modo como são dispostos no anúncio. Em outros termos, os 

movimentos retóricos poderão ser traduzidos de diferentes maneiras quando o 

enunciador, ao manipular as modalidades que compõem o anúncio, optar por 

utilizar diferentes tamanhos de letras, cores variadas, recursos como a caixa-alta, o 

negrito, dentre outros. Como exemplo disso, destacamos, no centro do anúncio da 

figura 61, em preto e branco104, três imagens que representam as características do 

carro. É a partir delas e do trecho “construido em aço vanadium” que o enunciador 

apresenta o seu produto ao interlocutor,  evidenciando assim o que compõe o 

automóvel.  

 A partir da década de 1940, as fábricas de carros passam a utilizar em 

seus anúncios, com maior frequência, variadas cores. Estas, por sua vez, não são 

utilizadas como meros recursos estéticos, mas sim como um elemento que dialoga 

com as outras modalidades, contribuindo para a construção da mensagem 

veiculada no anúncio. No anúncio da figura 62, por exemplo, o uso da cor laranja 

revela a alvorada, é o surgir do dia que é diretamente ligado ao moviemnto 

retórico título “Benvindo”, presente neste anúncio. Além do uso dessa cor como 

plano de fundo, o enunciador marca também o símbolo da Chevrolet, no 

movimento estabelecimento de credenciais, com a cor laranja, representando assim 

o surgimento do carro.  

 

 
                                                 
104 Forma que manifesta a ausência de cores e que é encontrada, principalmente, nos anúncios das 
décadas de 1920 e 1930. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 – Anúncio da empresa Chevrolet de 1961105  

 Nesse anúncio, o movimento retórico detalhamento do produto é marcado 

por sua manifestação tanto por meio da imagem do carro como pelo texto 

linguístico, tendência refletida do início da década de 1920 até a década de 1940. 

Em 1950, os anúncios produzidos mantinham a imagem e a modalidade verbal, 

entretanto o uso das figuras se sobressaiam em relação aos textos linguísticos. 

Durante a década de 1960, conforme vimos na figura 62, os anúncios voltam a 

destacar o texto linguístico, o que será modificado mais uma vez somente na 

primeira década do século XXI, conforme veremos na figura 63.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Disponível em: http://www.interney.net/blogs/saloma/?blog=59&posts=15&s=opala&page 
=1&paged=3 – acessado em 02/06/2010. 
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Detalhamento do 
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Título 

Tática de pressão e oferta de 
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Fig. 63 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2010106  

 

 

 No anúncio da figura 63, o enunciador, seguindo uma tendência do século 

XXI, opta por alicerçar a produção do seu anúncio no uso predominante de 

imagens. Mesmo partindo dessa estratégia, o enunciado contempla alguns 

movimentos retóricos que são necessários na composição do gênero anúncio, 

como: a) título, b) estabelecimento de credenciais e c) detalhamento do produto. 

Conforme vimos no início desta subseção, alguns movimentos retóricos não 

foram encontrados nos anúncios analisados durante o período da década de 1920 

até a primeira década do século XXI, outros, por sua vez, como é o caso do 

movimento retórico tática de pressão, não foram encontrados em todos os 

anúncios. Por outro lado, os movimentos retóricos a) título, b) estabelecimento de 

credenciais e c) detalhamento do produto ou serviço são essenciais na composição 

dos anúncios publicitários, pois, conjuntamente, eles revelam a marca do produto a 

ser vendido (estabelecimento de credenciais), chamam a atenção do interlocutor 

(título) e descrevem o produto (detalhamento do produto ou serviço), sendo então 

movimentos retóricos que são constantemente utilizados em anúncios 

publicitários, com a finalidade de identificá-los e caracterizá-los.  

                                                 
106 Disponível em: http://maxprodesign.wordpress.com/ - acesso em 03/06/2010. 
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Após a análise do componente Norma, partimos, na próxima subseção, para 

a observação do componente Forma, no qual centraremos atenção nos aspectos 

grafo-espaciais, com base em duas107 categorias de análise dos recursos 

multimodais propostas por Kress e Van Leeuwen (2001).  

3.3.2.3 Forma  

Além do conteúdo e da norma, abordaremos também o plano da forma, o 

qual é marcado pela união do texto verbal com o texto não verbal. Partiremos para 

esta observação por considerarmos, assim como Zavam (2009), a importância da 

manifestação material do discurso na elaboração do próprio discurso e na 

(re)construção de seu sentido.  

Assim, é de nosso interesse, nesta subseção, observar os recursos 

multimodais que são utilizados na construção verbo-visual da mensagem 

publicitária, pois estes recursos compõem toda a configuração grafo-espacial 

presente nos anúncios estudados. 

Para procedermos a esta análise acrescentamos, ao plano da forma 

apresentado por Zavam (2009), as categorias design e produção propostas por 

Kress e Van Leeuwen (2001), que serão analisadas conjuntamente. Trabalhamos 

com essas categorias por entendermos que elas redimensionam a análise dos 

recursos multimodais utilizados em gêneros.  

A primeira instância traçada por Kress e Van Leeuwen (2001) – design – diz 

respeito à combinação de modos semióticos utilizados na realização do discurso. 

Em outros termos, essa instância será responsável por representar, por meio de 

elementos grafo-espaciais, os aspectos sócio-culturais manifestados na história da 

sociedade analisada. A produção, segunda e última instância de que traremos para 

esta análise, caracteriza-se como a articulação do material do evento semiótico, ou 

seja, como ele se apresenta no anúncio, conforme poderemos observar nos 

exemplos que se seguem: 

                                                 
107 Kress e Van Leeuwen (2001) estabelecem quatro categorias de análise dos recursos 
multimodais que são: discurso, design, produção e distribuição. Não analisaremos, nesta seção, as 
categorias discurso e distribuição por entendermos que, a primeira já foi abordada ao longo da 
subcategoria ambiência; por sua vez, a segunda por estar diretamente ligada à categoria design. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 – Anúncio publicado na revista Fon-Fon em dezembro de 1919 

 

Na figura 64, observamos que o design do anúncio é composto pelo desenho 

do carro (imagem 1) e pelas peças que o compõem (imagem 2). Com base na 

imagem 2, observamos que o enunciador tem como objetivo evidenciar o material 

utilizado na construção do carro produzido pela Ford em 1919, ou seja, ele ressalta 

que há a presença do aço vanadium, o qual, segundo o enunciador, o deixaria mais 

resistente e mais leve, o que justifica a informação, dada pelo enunciador, sobre o 

peso do carro. Outro fator que podemos observar é a altura dos carros, os quais se 

configuravam como modelos mais altos, pois os fabricantes levavam em conta as 

vestimentas e os chapéus utilizados pelas pessoas da época.  

No que se refere à utilização de cores, o enunciador optou por elaborar seu 

anúncio em preto e branco. A escolha pela ausência de cores, no caso deste 

anúncio, não irá influenciar na mensagem do texto, sobretudo porque a Revista 

Fon-Fon, na qual o anúncio foi publicado, não apresentava outras cores. Sobre as 

letras, o enunciador aumenta o tamanho das fontes para dar ênfase ao que é 

Imagem 1 

Imagem 2 



 
 

considerado mais importante como a marca do carro, as características do 

automóvel e seus benefícios – economia –, além disso, destaca as informações 

sobre o revendedor. Outro recurso utilizado nas letras, mais especificamente nas 

que compõem o nome da empresa, é o formato em estilo art noveau, destacando o 

nome Ford em relação a todas as outras informações. Esse estilo, muito presente 

na década de 1920, está presente também no ‘&’, localizado entre os nomes dos 

revendedores; e pelo próprio carro, que, segundo Vieira (2010), era um costume 

das empresas, desse período, desenhar os carros de acordo com a moda. Nesse 

caso, o estilo art nouveau está presente na superfície plana do carro e nas rápidas 

linhas curvas.  

O estilo art nouveau também está presente na imagem do anúncio da 

Chevrolet (figura 65), a qual traz traços mais elegantes e sofisticados que são 

representados pelas pessoas que a compõem. Partindo do contexto natalino, o 

enunciador se aproveita para incentivar o interlocutor a comprar este automóvel, 

assim como vimos na subseção conteúdo. E para evidenciar que ele se felicitará 

com este bem, o enunciador mostra, a partir da passagem “na sua escolha junte o 

útil ao agradável. Um meio de transporte, sendo elle o que maior valor representa 

e sendo o mais econômico, é realmente o melhor presente que se póde fazer a 

alguem.” o prazer que os pais sentirão ao se presentearem com o carro da 

Chevrolet. Além disso, a partir da imagem da criança, o enunciador reforça a 

relação com o Natal, bem como a felicidade por adquirir um bem desejado, 

conforme observamos na figura 65: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65 – Anúncio publicado na revista Fon-Fon, em dezembro de 1929 

 

Neste anúncio, também destacamos a ausência de cores que, conforme 

mencionamos na subseção anterior, se apresentava como uma constante nas 

décadas de 1920 e 1930. Sobre as letras, há a presença da caixa-alta, utilizada para 

destacar o nome da empresa e o período festivo – o Natal. Outra forma do 

enunciador dar destaque à marca foi sua opção por centralizar o nome, colocando-

o logo abaixo da imagem. 

Na década de 30, no anúncio da Ford, representado pela figura 66, já não se 

encontra mais tão presente o estilo art nouveau, dando lugar a novas tendências da 

arte que foram marcadas pelas descobertas da aerodinâmica da aeronáutica, 

traçando linhas mais afiladas, dando ao carro um formato de ‘V’, conforme 

podemos observar na figura 66: 

 

 

 

TODOS nós, em nosso íntimo, ainda guardamos 
gratas recordações nos tempos de creança, do 
enthusiasmo, alegria e curiosidade com que 
abríamos os pacotes de Natal. O primeiro 
tambôr... a primeira boneca... o primeiro trem... 
a primeira bicycleta... Quem há que não se 
recorde com saudade! Como o tempo passa! 
Agora, somos nós que procuramos presentes, 
para maior prazer proporcionar àquelles a 
quem estimamos. 
Na sua escolha, junte o útil e o agradável. Um 
meio de transporte, sendo elle o que maior valor 
representa e sendo o mais econômico, é 
realmente o melhor presente que se póde fazer 
a alguém. 
Chevrolet é um carro a parte... Seis cylindros  de 
força ao preço de quatro, completamente 
equipado, elegante e econômico... Será sem 
dúvida o presente mais apreciado.  
Ainda mais o Plano General Motors de 
Pagamentos a Prazo auxilia e facilita 
grandemente sua acquisição 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66 – Anúncio publicado no jornal Folha da Noite, em fevereiro de 1935 

 
No anuncio da Ford, o enunciador opta por utilizar somente a imagem do 

carro (imagem 1) e do formato do motor em ‘V’ (imagem 2). Podemos perceber 

também que o nome da empresa não aparece com os contornos utilizados nos 

anúncios da década de 1920, o que reforça o distanciamento do estilo art nouveau. 

O enunciador destaca, em caixa-alta, informações a respeito do novo Ford V 8 que 

revelam os benefícios que o carro pode proporcionar a seu comprador. É comum 

nos anúncios, deste período, a presença de descrições mais longas e detalhadas, 

conforme pudemos ver acima. Assim, apesar de destacar a imagem dos carros ou 

mesmo o símbolo do carro, os anúncios de 30 apresentam uma ênfase maior no 

texto linguístico, o qual, segundo o enunciador, é extremamente carregado de 

informações que interessam ao interlocutor.  

O novo Ford V-8 para 1935 é o maior, o mais espaçoso dos automóveis Ford 
apresentados até hoje. Primoroso na apparencia, é de linhas modernas e sumptuoso 
acabamento. Foi construído para proporcionar a mesma comodidade de marcha em 
qualquer estrada – os passageiros do assento trazeiro viajam com a mesma 
commodidade que os do dianteiro.  

COMMODIDADE À ALTURA DE UM MOTOR MODERNO 
Esta suavidade de marcha foi conseguida mediante a applicação de três princípios 
básicos, que jamais se conjugaram num automóvel de preço reduzido: exacta 
distribuição do peso, nova collocação dos acentos e novo molejo.  
O resultado de tudo isto é a “marcha-com-apoio-central”. O acento trazeiro fica mais 
à frente, distanciado do eixo respectivo e resguardado dos abalos. Isto proporciona 
uma nova commodidade na marcha do carro e augmenta a estabilidade e a 
facilidade de manejo.  

NOVOS FREIOS – NOVA EMBREAGEM – DIRECÇÃO MAIS FÁCIL 
Os novos freios têm mais força para deter, rapidamente, o automóvel com muito 
menor pressão sobre o pedal. O novo typo de embreagem, é de pressão suave. O 
novo mecanismo da direcção torna ainda mais fácil o manejo do automóvel. 
O novo Ford V-8 para 1935 é portador do famoso motor V-8, cuja efficiência e 
economia são proclamadas pela experiência de mais de um milhão de possuidores 
em todas as partes do mundo. Apresentando aperfeiçoamentos, é de uma potência e 
velocidade não encontradas em nenhum outro carro de sua classe e desenvolve 85 
cavallos, attingindo 130 kls. a hora. 
Entre outros innumeros característicos novos, o Ford 1935 apresenta: 
vidro de segurança em todas as janellas, em todos os modelos, sem 
augmento de preço – novas carrosserias de aço, inteiriças – portas 
trazeiras mais largas – portas deanteiras que se abrem para a frente.  

CARROSSERIAS MAIS AMPLAS, MAIS ESPAÇOSAS,  
 INTERIORES LUXUOSOS 

Carrosserias de côres modernas. Tapeçaria e guarnições finíssimas. 
Assentos mais amplos e mais fôfos. O assento deanteiro é de 10 a 12 cms. 
mais largo. Ventilação divisão livre, sendo o para-brisa de abrir. Medidor 
de gasolina e óleo combinados e indicador de temperatura nos modelos de 
luxo.      
Afiladas nas pontas, as folhas das molas são mais flexíveis e evitam ruídos. 
Os pneus, maiores, têm uma nova banda de rodagem, mais larga para 
maior segurança e conforto. As carrosserias são isoladas para que sejam 
silenciosas.  
Peça a Agência Ford mais próxima uma demonstração do novo Ford V-8 
para 1935. A experiência excederar a toda expectativa. 
 

Imagem 1 Imagem 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 – Anúncio publicado no jornal Folha da Noite em fevereiro de 1935 

 

Isso pode ser observado também no anúncio da Chevrolet (figura 67), o qual 

não traz a imagem do automóvel, o que não inviabiliza sua análise multimodal, pois 

este aspecto pode ser observado quando o enunciador descreve o carro 

destacando, em negrito, o seu modelo, a quantidade de portas e o valor do produto. 

É nesse mesmo trecho que observamos uma influência da publicidade do rádio na 

elaboração da forma com que o enunciador apresenta o texto. Essa influência é 

marcada pela relação mais direta entre o enunciador e os interlocutores, sendo 

expressa por meio de um diálogo com os mesmos. Isso ocorre porque os anúncios 

veiculados a partir da década de 30 até meados da década de 60 apresentam 

grande influência, em sua composição, das características da publicidade do rádio. 

Na parte inferior deste anúncio, observamos também a presença do contato 

dos revendedores do automóvel Chevrolet, informação este que aparecerá em 

grande parte dos anúncios das empresas Ford e Chevrolet até o início dos anos 50. 

Assim como nos anúncios da década de 1920 da Chevrolet, o símbolo da marca 

continua aparecendo de forma destacada, o que não irá acontecer, por exemplo, 

nos anúncios divulgados durante a década de 40, conforme veremos na figura 68. 

 

Com a apresentação do Sedan Standard de 
4 portas, a marca Chevrolet completa as 
suas duas linhas de carros de baixo preço. 
E, offerece ao público um Sedan de 4 portas 
com 6 cylindros, completamente equipado, 
de bello aspecto, que custa muito senos que 
qualquer outro sedan de 4 portas existente 
no mercado.   

 
AGENTES EM SÃO PAULO 

Otto Penteado & Cia 
Rua D. José de Barros, 16 
Cássio Muniz & Cia. 
Praça da República, 68 
Ross, Mesquita & Cia. LTDA 
Av. São José, 547 
N. A. B. E. Mestre e Distgé 
Av. Rangel Pestana, 1038 
Rua  Butantan, 101 
 
Outros agentes em todas as cidades do 
Brasil 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 68 – Anúncio publicado no jornal Folha da manhã em março de 1941 
 

 
Ainda apresentando influência das descobertas da aerodinâmica da 

aeronáutica, os anúncios do início da década de 40 evidenciavam, conforme vimos 

na figura 68, traços mais alongados, a partir dos quais podemos associar a imagem 

dos carros ao design de um avião. Verificamos também, ao observarmos o desenho 

do motorista do carro, uma referência à moda da época, a qual é marcada pela 

utilização do chapéu Panamá, objeto que ficou muito conhecido por ter sido 

utilizado pelo aviador Santos Dumont, o que corrobora a íntima relação entre o 

carro e o design aeronáutico utilizado nesta década.  

O enunciador destaca as principais vantagens do carro colocando em 

tamanho maior e em negrito o texto que aborda a relação entre o que o modelo 

oferece e seu valor de venda, isso também pode ser observado quando o 

enunciador opta por colocar em letras maiores e cursivas a indagação “Por que 

pagar mais?”, bem como quando, ao longo do texto presente no quadro 1,  destaca 

o fato do carro ser luxuoso e potente, mas apresentar um baixo custo. 

Apesar de não apresentar o símbolo característico da Chevrolet, o nome da 

empresa não deixa de ser destacado, sendo colocado em caixa-alta e em negrito na 

parte inferior do anúncio. Assim como o nome da empresa, o enunciador também 

TUDO o que um motorista exigente pode querer, o 
Chevrolet de 1941 oferece. Em um só carro, acham-se 
assim reunidos todas as necessidades e a maior parte 
do luxo interior dos carros caros. E como é bonito! 
Ainda maior, e mais espaçoso nêle viajam seis pessoas 
com absoluto confôrto. E bem mais luxuoso. O sr. Não 
pode deixar de conhecer já os inúmeros detalhes de 
luxo que êle apresenta. E é o mais possante. Seu motor 
agora com 90 HP tem mais fôrça do que o de qualquer 
outro carro de sua classe.  
    Pois além de todas essas qualidades características 
dos carros de alto preço, o Chevrolet de 1941 
consegue ser também o mais econômico de todos os 
Chevrolets até hoje construídos. Nós lhe convidamos 
cordialmente a ver, experimentar e comprar o novo 
Chevrolet de 1941 – realmente o máximo em carro 
pelo mínimo em preço.  
90 HP! 
Pois ainda é o mais econômico 
O motor do Chevrolet de 1941 teve a sua potência 
aumentada de 5 cavalos, desenvolvendo agora 90 HP. 
No entanto, graças aos melhoramentos introduzidos 
na carburação e na partida – é o mais econômico de 
todos os Chevrolets até hoje construídos! 



 
 

destaca o ano do carro, colocando-o ao lado do nome Chevrolet, na cor branca com 

contornos pretos. Além disso, o motor do carro Chevrole 1941 é evidenciado por 

meio de desenho que o representa e de informações a respeito do seu 

desempenho.  

Os recursos multimodais que o enunciador lança mão na produção do 

anúncio do Ford 1949 (figura 69), primeiro modelo da Ford após a Segunda Guerra 

Mundial, traz a imagem do carro sob dois ângulos: o primeiro, na cor azul, mostra o 

carro em seu interior, sendo utilizado por pessoas que caracterizam a sociedade da 

década de 40; o segundo, na cor vermelha, apresenta a parte externa do automóvel 

de forma a acentuar as linhas retas do modelo. No anúncio, observamos, a partir da 

imagem apresentada pelo enunciador, que o modelo 1949 segue, de acordo com 

Vieira (2010), uma tendência da maioria dos carros do período pós-guerra, pois 

apresenta um capô mais elevado e uma traseira no formato de “rabo de peixe”, 

inspirado em modelo de carro da fábrica Cadillac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 69 – Anúncio publicado na revista Seleções em março de 1949 

Nesse período, foi lançada uma série de anúncios sobre o modelo 1949, os 

quais apresentam uma recorrência de elementos que compõem o design do 

Não há dúvida... V.S, concordará 

em que o Ford 1949 tem a 

“silhueta do ano.” E por dentro... 

só vendo ! Assentos amplos 

como um sofá. Janelas 

“panorâmicas” de todos os lados. 

Cinquenta e sete por cento mais 

de bagagem. Novo motor V-8! 

Economia de gasolina até de 

10%, ou até de 25% com a nova 

“sobremarcha” (oferecida 

mediante pequeno aumento de 

preço).  Novas molas dianteiras e 

traseiras não há dúvidas... é a 

sensação do ano! 

Imagem 2 

Imagem 1 

Quadro 1 

Corte que 
mostra as 
acomodações 
“a Meia-nau” 

Pneus de banda branca 
mediante pequeno 
aumento de preço 



 
 

anúncio, como a opção que o enunciador fez em apresentar o carro sob os dois 

ângulos mencionados; a presença de cores fortes na composição dos carros como 

pudemos ver no anúncio da figura 69, que traz a união das cores azul e vermelha, 

as quais, segundo Farina (1990), quando combinadas, estimulam a espiritualidade 

e garantem maior eficácia no diálogo entre enunciador e interlocutores; a presença 

de uma bola de cristal, a qual representa o novo slogan da empresa – “Há um novo 

Ford em seu futuro”. 

Neste anúncio, assim como nos anteriores, o enunciador optou por destacar 

partes da semiose linguística por meio de letras em negrito e na cor vermelha, 

dialogando assim com a cor do carro presente na imagem principal. No texto 

linguístico “Veja-o... por dentro e por fora... é a sensação do ano”, encontramos uma 

relação direta com o que está sendo representado na imagem 2, que mostra como 

o carro é por dentro.  Isso também ocorre com o texto destacado no quadro 1, o 

qual trata acerca da importância de se conhecer a parte interna e externa do carro, 

além de mencionar os itens mais importantes do novo Ford 1949. Na porção 

inferior do anúncio, encontramos, também na mesma cor do carro, o nome da 

fábrica e o ano do carro, os quais foram destacados a partir da utilização de uma 

fonte maior. 

Assim como verificamos no anúncio da Chevrolet da década de 30, os 

anúncios das marcas Chevrolet (figura 68) e Ford (figura 69) apresentam marcas 

comuns à publicidade do rádio. Ao observarmos os anúncios de 40, podemos 

perceber, respectivamente, que há uma relação mais direta entre o enunciador e os 

interlocutores, marcada pela pergunta direta “Por que pagar mais?” o que faz com 

que o leitor capte a mensagem do anúncio Chevrolet de imediato; e pela presença 

das reticências, as quais representam uma maior espontaneidade da fala do 

cotidiano.  

No anúncio da Ford, da década de 40, não encontramos nenhum referência 

aos revendedores, o que também pode ser percebido nos anúncios da década de 50 

das marcas Ford e Chevrolet, como vemos a seguir: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70 – Anúncio publicado no jornal Estadão, em outubro de 1952 

Neste anúncio, o enunciador utiliza letras maiores na sentença “Tudo o que 

se deseja!” para atrair a atenção do leitor para as principais qualidades (quadro 1) 

do carro Mercury. Relacionando a esta sentença, ele enumera ao lado do título 

essas qualidades de forma a destacar o grau de importância de cada uma delas. 

Tanto o título como o texto, o qual está presente no quadro 2, estabelecem uma 

relação mais direta com o interlocutor, revelando assim  a influência do estilo da 

propaganda da rádio na composição dos anúncios de carros da época.  

A figura do automóvel representa o mesmo estilo utilizado na década de 40, 

com um capô mais elevado e uma traseira no formato de “rabo de peixe”. Além de 

estar presente no carro, a beleza também pode ser notada na figura da mulher que 

se encontra dentro do carro, é importante ressaltar que, nesse período, é muito 

comum a mulher aparecer no banco do passageiro, pois era natural a ideia de que 

cabia ao homem a função de dirigir o automóvel. A beleza não só aparece entre as 

principais qualidades do carro e na figura da mulher, como também compõe o 

slogan presente no anúncio, que aparece destacado logo abaixo da imagem do 

carro, em letras cursivas. Logo ao lado, o enunciador utiliza recursos como o 

negrito e a caixa-ata para representar o nome da empresa e do modelo do carro, 

Quadro 1 

Quadro 2 

O sr. Não encontrará outro carro que 
– como o Mercury – reúna tudo o que 
o automobilista exigente espera. Seu 
possante e aperfeiçoado motor V-8 
constitui uma garantia de fôrça 
aliada às vantagens de uma operação 
extremamente econômica. Suas 
linhas são uma combinação feliz da 
beleza tradicional e do moderno 
audacioso. E a facilidade de 
Assistência Mecânica e Peças 
Legítimas com que conta todo 
produto Ford, faz do Mercury um 
excelente emprego de capital.      



 
 

neste último, além desses recursos, ele faz uso também de uma fonte maior, 

evidenciando assim a necessidade de se destacar o nome do modelo.  

O anúncio da Chevrolet (figura 71) mostra o primeiro carro da marca 

produzido em solo brasileiro, o Chevrolet Brasil 3100. Para expressar esta 

informação, enunciador opta por colocar, ao fundo, a imagem da “fábrica 

Chevrolet”, relacionando-a com a imagem da camioneta que está logo à frente, 

sugerindo que ela acabou de ser produzida. Outro elemento utilizado pelo 

enunciador para indicar a nacionalização dos modelos Chevrolet foi a presença da 

bandeira do Brasil preenchendo o símbolo da marca, conforme vemos na parte 

inferior do anúncio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71 – Anúncio publicado no jornal Estadão, em agosto de1958 

 

Em relação à semiose linguística, o enunciador produz, com letras maiores e 

com caixa-alta, a sentença “Novo Chevrolet” e, logo abaixo, destaca entre aspas o 

material de que é feito o carro ao chamá-lo de “Expresso de aço”. Por fim, traz 

também, valendo-se dos recursos caixa-alta e negrito, o que para o enunciador 

pode ser uma das principais qualidades do Chevrolet Brasil 3100 – seu custo – e a 

afirmação que indica que se trata do melhor carro. 

“EXPRESSO DE AÇO” 



 
 

Partindo também da noção de que o seu carro é o melhor, como podemos 

ver na expressão em negrito “o automóvel”, a Ford, em 1969, lança uma nova 

versão do Gálaxie (figura 72), primeiro carro de passeio da fábrica no Brasil. Além 

deste termo, observamos também, assim como nos anúncios da marca analisados 

até aqui, a presença do nome da fábrica e do modelo do carro em caixa-alta e 

negrito. 

Neste anúncio, o enunciador revela, a partir das imagens das pessoas que 

estão ao lado do carro, tanto na que se encontra em destaque como na inferior, que 

o carro pode ser utilizado para simples passeios, observado, por exemplo, na 

imagem das moças que trajam as roupas da época, como também para grandes 

aventuras, que é revelado na imagem do casal vestido com roupas próprias para 

mergulho.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72 – Anúncio da empresa Ford de 1969108 

 

O anúncio mostra ainda o papel da mulher como coadjuvante, ora 

colocando-a por trás de um homem, ora aparecendo discretamente em uma 

imagem de tamanho inferior. Isso demonstra, assim como vimos no anúncio da 

                                                 
108 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi-bin/reumatismo/reuma_07.asp? 
IdRelacao =27&IdTipoRelacao=M  
 



 
 

Ford veiculada nos anos 40, que, para a sociedade da época, o homem ainda possui 

um papel superior ao da mulher quando o assunto se refere a carros. 

No anúncio da figura 73, o enunciador apresenta o primeiro carro de 

passeio produzido pela Chevrolet – o Opala. Sua caracterização como um carro de 

passeio é representada por ele ao escolher veicular a imagem do automóvel em 

meio ao mar, o que dá uma ideia de descontração. Além disso, a noção de novidade 

e surgimento é marcada pela expressão “Benvindo”, que é somada à cor escolhida 

pelo enunciador, o amarelo-alaranjado, dando uma ideia do amanhecer de um 

novo dia. De acordo com Farina (1990) o amarelo-alaranjado também representa o 

encanto e a felicidade, o que é ressaltado no texto linguístico que se encontra 

abaixo da imagem. O mesmo amarelo-alaranjado é utilizado na logomarca da 

empresa e no nome do carro, que está em letra cursiva.                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 73 – Anúncio da empresa Chevrolet de 1961109  

Os anúncios da década de 60 destacam-se pela forte influência da televisão 

na produção dos designs utilizados em suas composições. No anúncio da Chevrolet 

(figura 73), por exemplo, as ondas quebrando dão uma sensação de movimento. 

                                                 
109 Disponível em: http://www.interney.net/blogs/saloma/?blog=59&posts=15&s=opala&page=1& 
paged =3 - acesso em 02/06/2010 

Quem esperava um carro médio 
de espaços bem planejados, linhas 
belas e arrojadas, te saúda, 
Chevrolet Opala. 
Quem esperava um carro em que 
os pés, as mãos, o corpo a cabeça e 
o coração estivessem 
perfeitamente à vontade, te saúda, 
Chevrolet Opala. 
Quem esperava um carro cujo 
desempenho excepcional 
refletisse a qualidade do estilo, da 
beleza e do confôrto, te saúda, 
Chevrolet Opala. 
Quem esperava um carro certo, te 
saúda, e te ama, e te louva, 
Chevrolet Opala.  
Benvindo... benvindo... benvindo... 



 
 

Finalizando o anúncio, o enunciador coloca para o interlocutor a mensagem, em 

destaque, de que o novo modelo da GM é “o carro certo” a ser adquirido. 

Em 1973, figura 74, a Ford lança o Corcel GT110 dando continuidade à 

produção de carros velozes, uma tendência que começou na década de 60, em 

várias fábricas de carro. No anúncio da Ford (figura 74), o enunciador evidencia, a 

partir da relação do título “Eu quero assim. Tem que ter emoção.” com a imagem 

dos mergulhadores, em segundo plano, que um carro como o novo modelo Corcel 

GT deve proporcionar emoção, que, no caso deste modelo, é representada pela alta 

velocidade dos carros GT.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74 – Anúncio da empresa Ford de 1973111  

 
A escolha do enunciador em colocar o mar nesse anúncio também está 

relacionada à cor verde-azulada presente nas laterais do carro, que, segundo 

Farina (1990), é uma cor remete à ideia de orgulho e autonomia. A cor verde-

azulada é então reforçada com a imagem do mar para remeter à ideia de que quem 

tem um Ford Corcel GT tem orgulho de possui-lo, por ser um carro autônomo, de 

alta velocidade e de briga, o que é reforçado pelo slogan do modelo GT “carro de 

                                                 
110 "GT", como um conceito de automóvel, significa "Grand Touring", derivado talvez do Ferrari 250 
"GTO", sigla de um italiano (usurpado pela General Motors para ele é final dos anos 60 do muscle 
car Pontiac), que significa "Gran Turismo Omologato ". Omologato, traduzido, significa 
"homologado", um termo que denota "aprovados para a corrida". Então, em essência, as letras "GT" 
são geralmente usadas para denotar simplesmente "não GT 'mais rápido do que". 
111 Disponível em: http://img136.imageshack.us/i/corcel19734.jpg/ - acesso em 16.02.2010 

Quadro 1 
Ford Cocel GT. Não é um carro 
comum. Não é para pessoas 
comuns. Não é para vidas 
comuns. É um GT. Tem 85 HP. 
Tem Extra - Performance. 
Corre. O torque abre distância. 
Que tem que existir entre o GT e 
os carros comuns. Seu interior é 
um mundo. Que separa você das 
coisas sempre iguais lá de fora. 
Um carro para ser dominado. 
Sentido. Forçado. Você comprou 
uma emoção. Pode exigir. Ford 
Corcel GT. Entre. Ele vai por um 
caminho diferente. 

A assinatura de Henry Ford 
marca o novo símbolo da Ford 



 
 

briga”, o que nos dá a ideia de que este modelo é voltado para proprietário que 

gostam de carros de corrida. 

A influência da televisão é marcada pela imagem do mar atrás dos 

mergulhadores e por eles estarem molhados, o que sugere que eles acabaram de 

sair do mar, dando uma ideia de que houve uma cena antes da representada na 

imagem. Além disso, a influência da televisão também pode ser observada na 

semiose linguística destacada no quadro 1, cujo uso do período simples, marcado 

pela pontuação, se faz recorrente. Gonçalves (2006) afirma que o uso da 

topicalização112, que é um recurso muito utilizado pela publicidade, é uma forma 

alternativa de pontuação que dá ênfase ao que está sendo dito.  

Ainda sobre a figura 74, observamos que, a partir da década de 1970, o 

símbolo da Ford, marcado pela assinatura de Henry Ford, passa a compor os 

anúncios da empresa, deixando para trás o uso do negrito e da caixa-alta presentes 

no nome da fábrica em anúncios anteriores à década de 1970.  

A Chevrolet lança, nesta mesma década, o novo Caravan SS113. No anúncio 

destacado na figura 80, o enunciador elenca três imagens a partir das quais 

apresenta o modelo como um carro esportivo (imagens 1 e 2) e, ao mesmo tempo, 

destinado ao uso familiar (imagem 3).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 A topicalização, de acordo com Gonçalves (2006), faz com que cada elemento ou parte do texto 
fique mais forte na medida em que se transforma em uma frase estruturalmente mais autônoma. 
113 Abreviação para Super Sport. Disponível em: http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-
BR&langpair=en|pt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Sport 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 – Anúncio da empresa Chevrolet de 1978114 
 

Por meio das imagens, o enunciador busca mostrar que o Caravan SS, além 

de ser esportivo, pode unir a família ou os amigos, o que também é reforçado no 

texto linguístico, pois, de acordo com o anúncio, o proprietário de um Caravan SS 

“pode chamar toda a família, ou seu time de amigos ou quem você quiser”. Note 

que, em nenhuma das três imagens, o motorista está sozinho e isso está ligado ao 

fato do carro ser mais espaçoso do que outro da mesma categoria.  

Com base nas imagens e do título “Leve tudo na esportiva”, o Caravan SS é, 

de acordo com o enunciador, um carro que permite ao consumidor ir além do seu 

dia-a-dia, pois pode ser usado em momentos de lazer. Em seu texto linguístico, o 

anúncio ressalta as características que fazem do Caravan SS um carro esportivo, 

trazendo assim informações como o fato do automóvel apresentar, somada à sua 

cor cinza, um capô preto e uma faixa localizada nas laterais do veículo dando uma 

característica de esportividade, a qual é representada também pelas letras SS 

desenhadas nas faixas negras. Outro fator que exprime seu caráter esportivo é a 

presença da imagem do painel na margem inferior do anúncio, o qual é descrito em 

detalhes no texto presente no quadro 1. Além disso, o enunciador traz também na 
                                                 
114 Disponível em: http://autoentusiastas.blogspot.com/2010_09_01_archive.html - acesso em 
27/05/2010 
 

Era só o que faltava: o espaçoso e 
versátil Caravan em versão 
esportiva. Com atraente esquema 
de pintura, metálica se você 
preferir, capô preto, faixas 
laterais. Rodas incrementadas, 
farol de milha. E vidros Ray-ban, 
opcionais. E um legítimo interior 
SS: painel superesportivo, conta-
giros, alavanca de mudanças no 
assoalho, comandos ágeis. Bancos 
individuais, macios e inclináveis. 
O motor pode ser o 151-S, de 4 
cilindros e 98cv. Ou o 250-s, de 6 
cilindros e 171cv. Ambos com 
carburador de duplo corpo, 
economia e força. Pode chamar 
toda a família, ou seu time de 
amigos ou quem você quiser. 
Cabe todo mundo, e mais a 
bagagem: o novo Caravan SS, com 
seus 1.950 litros de área útil, é 
um carro realmente versátil. 



 
 

margem inferior direita o símbolo da Chevrolet com uma textura metalizada, 

sugerindo uma maior força e velocidade. 

Em 1985, figura 76, foi lançada mais uma versão do Monza, um carro 

fabricado pela Chevrolet no ano de 1982. Esse automóvel marca uma revolução no 

seguimento de carros médios familiares por ser um carro em versão hatchback115. 

Seu nome116 é uma homenagem ao circuito italiano de fórmula 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76 – Anúncio da empresa Chevrolet de 1985117 

 

No anúncio da figura 76, o enunciador vale-se do fato do Monza ser o carro 

mais vendido do país, destacando-o em relação aos demais. Isso pode ser 

observado quando relacionamos o título “Abre alas que eu quero passar”, extraído 

de uma marcha de carnaval “Ô abre alas118”, com a imagem que traz o modelo na 

cor vermelha, usada, neste anúncio, para diferenciar o Monza dos outros carros, 

pois, segundo Farina (1990), o vermelho é uma cor que aumenta a atenção. Além 

disso, nota-se também, como influência da televisão, uma ideia de movimento, 

pois, o enunciador, amplia a imagem do carro, colocando-o em primeiro plano, 

                                                 
115 São carros que apresentam design marcado pelo compartimento de passageiros com um porta-
malas integrado, acessível por meio de uma porta traseira. Além disso, há a presença de um 
compartimento que fica na parte da frente do carro. 
116 Disponível em: www.g1.globo.com/Noticias/carros, acesso em 20/04/2011. 
117 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi-bin/reumatismo/reuma 07.asp?Id 
Relacao= 33&IdTipoRelacao=M - acesso em 20/05/2010. 
118 Marcha composta em 1899 por Chiquinha Gonzaga para o cordão carnavalesco Rosas de Ouro. 

O Monza já fez escola 
nas avenidas do país. 
Entra ano, sai ano e o 
cordão dos que 
preferem Monza cada 
vez aumenta mais. 
Também, pudera, 
enquanto todo mundo 
se preocupa com 
alegorias, plumas e 
paetês, ele sai 
desfilando toda a sua 
harmonia, evoluindo 
ao ritmo de um motor 
2.0 litros. Abre alas! 
No bloco da 
tecnologia, o Monza é 
o carro - chefe. Já de 
outros carnavais.  



 
 

proporcionando assim um aparente deslocamento, como se o automóvel estivesse 

prestes a sair do próprio anúncio. 

Ao utilizar em seu título uma marcha de carnaval, o enunciador faz uso de 

expressões carnavalescas para elaborar o restante do seu texto linguístico, como 

observado no quadro destacado na figura 76. 

                   No mesmo ano da fabricação do Monza, 1982, a Ford lança o pick-up 

Pampa baseada no Ford Corcel II. Seu nome é uma alusão ao cavalo pampa119, 

conhecido como um animal de pelagem malhada e que é ideal para as atividades de 

lazer. Em 1988, a Ford passa a vender uma versão (figura 77) baseada no Ford Del 

Rey Ghia, modelo que apresenta um painel completo e com vidros/travas elétricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 – Anúncio da empresa Ford de 1988120 

No anúncio do Ford Pampa, o enunciador marca duas atribuições do carro 

ao projetar o anúncio em dois planos. Na imagem de fundo, observamos a 

atribuição voltada ao trabalho, com a imagem de um rapaz descarregando algumas 

                                                 
119 Disponível em: www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/pampa/pampa-1.php - acesso em 
20/04/2011. 
120 Disponível em: http://carrocultura.wordpress.com/2011/01/01/nossos-comerciais-27/ - 
acesso em 20/06/2010. 

No lazer, seu estilo faz bonito. O 
Ford Pampa está de frente nova e 
bem mais elegante. Seu painel de 
instrumentos – o mais completo da 
categoria – está ainda mais 
surpreendente na nova versão 
Ghia. Tem cores modernas, belo 
acabamento e muito conforto.  
No trabalho, seu desempenho faz 
bonito. O Ford Pampa tem 
caçamba ampla, com capacidade 
para até 600 kg de carga. Freios 
dianteiros a disco ventilado. 
Suspensão traseira exclusiva com 
feixes de mola. Amortecedores 
telescópicos de dupla ação. E toda 
a economia e durabilidade do 
motor Ford CHT.  
É também o único, em sua 
categoria, a oferecer como opção a 
tração 4 x 4. Para você vencer 
tranqüilo qualquer obstáculo. No 
trabalho e no lazer, Ford Pampa. 



 
 

caixas do veículo, o qual apresenta uma cor mais sóbria. No texto linguístico, o 

enunciador apresenta mais características do carro como uma ferramenta de 

trabalho ao apontar que “seu desempenho faz bonito”, fator este marcado também 

pelo uso da conjunção adversativa “mas”, presente na segunda parte do título, que, 

além de indicar que o é muito usado para o trabalho, também pode ser usado para 

o lazer.  

 Já no primeiro plano, imagem da frente, destaca-se a segunda atribuição do 

carro, a diversão. Neste carro, observamos uma cor mais forte, o vermelho 

púrpuro, que, segundo Farina (1990), proporciona uma impressão de pompa, 

orgulho, desejo e força.  As roupas utilizadas pelos personagens presentes na 

imagem destacada em primeiro plano apontam para as características do carro, 

com o rapaz representando a elegância presente na “frente nova e bem mais 

elegante” do Pampa e, por sua vez, a moça representando a modernidade, que é 

marcada pelo uso do jeans e do moletom.  

No ano de 1994, a Chevrolet lança o Corsa tendo como objetivo substituir o 

Chevette. O Corsa, conforme vimos na seção 3.3.1.1, foi um investimento no 

seguimento de carros populares voltado, principalmente, para o público jovem. O 

anúncio da figura 83 constitui uma espécie de mosaico que apresenta a imagem de 

jovens em momentos de descontração e felicidade.  Além disso, essas imagens 

dialogam com o nome do modelo, Corsa121 Wind122, pois há uma tentativa de 

demonstrar a ação do vento durante a passagem do carro, fator este que pode ser 

notado ao observarmos a textura que preenche o nome “Corsa”, no anúncio, e os 

cabelos ao ar dos jovens. 

 

 

 

 

                                                 
121 Em italiano, Corsa significa corrida.  
122 Em inglês, Wind significa vento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78 – Anúncio da empresa Chevrolet de 1994123  

 

Sobre as cores que compõem o anúncio, Farina (1990) afirma que o azul 

pode dar a ideia de amizade, amor, calma e harmonia; enquanto que o amarelo 

pode provocar o sentimento de simpatia, por relacionar-se, segundo o autor, 

diretamente com o calor da luz do Sol e por transmitir uma alegria espiritual, o que 

pode ser notado ao observarmos os personagens felizes. Somando-se a isso, a cor 

vermelha, segundo o autor, representa a intensidade, característica esta muito 

presente nos jovens. 

Seguindo a mesma linha de carros populares, a Ford fabrica, no Brasil, em 

1996, o Ford Fiesta. Apostando num design mais arredondado, o novo modelo veio 

substituir o antigo Escort, obtendo uma ampla aceitação do público consumidor.  

 

 

 

 

 

                                                 
123 Disponível em: http://www.fotolog.com.br/automotivado/73358749 - acesso em 27/06/2010. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79 – Anúncio da empresa Ford de 1996124 

 

 

 

 

 

 

 

 

O anúncio da figura 79 é marcado pela presença do movimento, 

característica muito marcante nos anúncios de carros produzidos a partir da 

década de 60. Neste anúncio, essa propriedade é apontada principalmente pela 

disposição das rodas do veículo, as quais se encontram voltados para a direita, 

caracterizando assim uma situação de curva. Além do movimento, ao observarmos 

as rodas dianteiras, podemos visualizar uma espécie de sombreamento que dá a 

ideia de que o carro está cortando o ar em alta velocidade, o que justifica o fato dos 

itens de série, descritos nos textos linguísticos ao lado da imagem, estarem 

saltando do interior do carro.  Por sua vez, o título presente na propaganda 

somado ao fundo azul que recobre toda a dimensão do carro, além de reafirmar a 

velocidade, proporciona uma ideia de que o automóvel está flutuando, dando a 

sensação de que o motorista poderá se sentir numa outra dimensão ao conduzir 

um Ford Fiesta.  

                                                 
124 Disponível em: http://www.reumatismocarclub.com.br/cgi-bin/reumatismo /reuma_07.asp?Id 
Relacao=3916&IdTipoRelacao=M - acesso em 28/06/2010. 

Motor Ford Zetec 16 válvulas 
Cintos traseiros retráteis de 3 pontos 
Carroceria com “célula de sobrevivência” 
Sistema digital de proteção antifurto (PATS) 
Rádio/toca-fitas digital 
Direção hidráulica 
Ar-condicionado 
Travamento elétrico com controle remoto 

 

Cintos dianteiros com altura regulável e pré-
travamento 
Transmissão Ford IB5 com sincronização dupla 
Barras laterais de proteção e espumas antiimpacto 
Espelhos externos elétricos com desembaçador 
Recirculador de ar com filtro de poeira 
Luzes internas de leitura 
Faróis com refletor duplo 
Vidros dianteiros elétricos 
Banco traseiro bipartido 



 
 

Em 2003, a Ford lança o mini utilitário esportivo Eco Sport que foi projetado 

a partir da mesma plataforma do carro Ford Fusion europeu, tendo, porém, uma 

aparência mais aventureira. Como o próprio nome do automóvel sugere, a 

campanha de lançamento do Eco Sport toma por base a ideia de um turismo 

ecológico, como podemos verificar na figura 80. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80 – Anúncio da empresa Ford de 2003125 

 

No caso deste anúncio, o enunciador projeta a ideia do Eco Sport se adaptar 

a qualquer terreno, até mesmo os mais inóspitos. Além disso, o fato da imagem do 

carro sugerir que ele está se movimentando em direção contrária a da correnteza, 

indica que um condutor de um Eco Sport poderá se utilizar do automóvel para 

buscar novas aventuras, por exemplo, uma onda perfeita para a prática de surf.  

Contribuindo significativamente na composição do anúncio, as cores azul, 

verde e amarelo representam, respectivamente, segundo Farina (1990), a calma, 

quietude e desejo de libertação. As cores azul e verde representam uma 

                                                 
125 Disponível em: http://www.noticiasautomotivas.com.br/ecosport-um-carro-bem-resolvido-
voce-concorda/  - acessa em 28/06/2010. 
 

Visite praias que só 
os náufragos tinham 
acesso antes. 

Bem-vindo à vida.                     

Deixe um Ford 
surpreender você                     



 
 

combinação passiva que dialogam com o ambiente isolado no qual se encontram os 

personagens do anúncio. Somando-se a essa questão, temos também o amarelo 

que evidencia a busca por novas aventuras, fato este também representado na 

passagem “Bem-vindo à vida”, a qual sugere que, ao adquirir um Eco Sport, você 

passa a aproveitar mais a vida, bem como, por ter um maior contato com a 

natureza, passa a adquirir uma melhor qualidade de vida. A união da imagem ao 

texto linguístico “visite praias que só os náufragos tinham acesso antes” sugere que 

os personagens que compõem o anúncio estão numa ilha deserta, o que reafirma a 

escolha das cores azul e verde no que se refere à tranquilidade presente num lugar 

como esse.   

Apostando na mesma perspectiva do Ford Fiesta (figura 79) de que o céu é 

o limite, a Chevrolet, em 2010, produz o anúncio (figura 81) do novo Vectra GT com 

teto solar (SkyWindow126). O SkyWindow - janela para o céu127 foi uma inovação 

que a empresa utilizou nos carros Meriva e Vectra GT. Com base nesse novo item 

de série, a montadora utiliza, na campanha de lançamento desses dois carros, essa 

janela como um elo de ligação com o céu.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81 – Anúncio da empresa Chevrolet de 2010128  

 

                                                 
126 Desconhecemos o motivo do enunciador ter escrito, no anúncio, a palavra Window substituindo 
a letra -i por -y. 
127 Tradução nossa. 
128 Disponível em: http://maxprodesign.wordpress.com/ - acesso em 03/06/2010. 
 

Dê um eject na sua adrenalina. 
Novo Vectra GT com SkyWyndow. 



 
 

Na figura 81, o enunciador brinca com a ideia de fazer formas com as 

nuvens, utilizando elementos esportivos por se tratar de um modelo GT, que, 

conforme vimos na seção ambiência, se trata de uma sigla utilizada para 

caracterizar os carros esportivos. Essas formas, quando relacionadas com o texto 

destacado no quadro, representam toda a adrenalina que o condutor de um Vectra 

GT irá lançar através do SkyWindow. 

Com base na análise dos componentes conteúdo, norma e forma, verificamos 

nos anúncios analisados, respectivamente, que: a) o foco discursivo irá variar em 

função dos aspectos sócio-históricos suscitados no período analisado; b) tendo 

como base os movimentos retóricos do gênero anúncio, propostos por Bathia 

(1993), alguns movimentos, como: a) título, b) estabelecimento de credenciais e c) 

detalhamento do produto ou serviço são imprescindíveis à composição do gênero. 

Por sua vez, no componente forma, verificamos as variações dos recursos 

multimodais mobilizados na produção de sentido das mensagens suscitadas nos 

anúncios analisados, conforme observamos a seguir:  

• 1919 e década de 1920 – Os anúncios veiculados eram em preto 

e branco e tinham pouco texto linguístico, as informações 

ficavam mais por conta das imagens. A figura do carro e o 

emblema da empresa apareciam em grande parte dos anúncios, 

são poucos os anúncios que trazem outras ilustrações além do 

carro. Há também a presença de slogans; 

• década de 1930 – Os anúncios veiculados eram em preto e 

branco e tinham muito texto linguístico. A imagem do carro e o 

emblema das empresas apareciam em grande parte dos 

anúncios, são poucos os anúncios que trazem outras ilustrações 

além do carro. Há também a presença de slogans. É nesse 

período que ocorre uma maior inserção de recursos semióticos 

em decorrência da disputa de mercado entre as fábricas Ford e 

Chevrolet; 

• década de 1940 – Os anúncios passaram a ser mais coloridos e o 

texto linguístico continua extenso. Além da imagem do carro, 

outras informações passaram a ser mais destacadas, como a 



 
 

ilustração de homens ou mulheres no volante. O emblema das 

empresas continua uma constante. Há também a presença de 

slogans. Temos, nesse período, a influência da linguagem do 

rádio; 

• década de 1950 – Os anúncios continuam coloridos, mas o texto 

linguístico diminui. A imagem do carro e o emblema das 

empresas aparecem em grande parte dos anúncios. Além do 

carro, outras ilustrações também passam a compor o anúncio; 

• década de 1960 – Os anúncios coloridos são uma constante. O 

texto linguístico, influenciado pela linguagem narrativa da TV, 

aumenta. Além de ilustrações, a fotografia passa a ser mais 

utilizada. A imagem do carro e o emblema das empresas 

aparecem em grande parte dos anúncios. Os slogans 

permanecem; 

• década de 1970 – Os anúncios coloridos são uma constante. O 

texto linguístico, influenciado pela linguagem narrativa da TV, 

aumenta. O uso da fotografia passa a ser mais constante. A 

imagem do carro e o emblema das empresas aparecem em 

grande parte dos anúncios. Os slogans permanecem; 

• década de 1980 – Os anúncios continuam coloridos e o texto 

linguístico permanece grande. A imagem do carro e o emblema 

das empresas aparecem em grande parte dos anúncios. Nessa 

década, a imagem televisa influencia cada vez a composição dos 

anúncios impressos. O uso do slogan permanece; 

• década de 1990 – Os anúncios ficam mais coloridos, o texto 

linguístico é  grande, mas na metade da década, muito 

influenciado pelo computador, ele começa a diminuir e a imagem 

toma proporções maiores. A imagem do carro, do emblema das 

empresas e o slogan permanecem;  

• década de 2000 – Os anúncios são muito coloridos. A arte gráfica 

dos computadores é mais utilizada. O texto linguístico é menor, 

deixando as informações por conta das imagens. A figura do 

carro, do emblema das empresas e o slogan permanecem. 



 
 

Devido à multimodalidade se fazer presente como elemento constitutivo 

dos anúncios de carros veiculados durante o período de 1919 a 2010, bem como 

dialogar com os momentos sócio-históricos de cada década, observamos que os 

recursos multimodais não podem ser tratados apenas como mero elementos grafo-

espaciais. Tais elementos não são utilizados apenas para preencher os anúncios, 

pois, assim como a semiose linguística, a imagética também é fundamental para a 

construção do discurso, pois é na fusão de ambas que capturamos o propósito 

comunicativo pretendido pelo enunciador.  

Além disso, com o uso constante da multimodalidade e com a inserção de 

novos recursos multimodais, advindos da influência de outras mídias como a 

televisão e a internet, o anúncio passou por um processo de transmutação 

inovadora, pois não verificamos a formação de novos gêneros, mas sim uma 

reelaboração do próprio anúncio. Em função desse fenômeno, podemos nos basear 

em Zavam (2009), para afirmar que este tipo de transmutação é a responsável pela 

transformação da multimodalidade em uma tradição discursiva, tese principal 

defendida nesta dissertação.  
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CCoonnssiiddeerraaççõõeess,,  IImmpplliiccaaççõõeess  TTeeóórriiccaass  ee  PPeerrssppeeccttiivvaass  

  

endo como objetivo, neste trabalho, analisar 

diacronicamente o uso da linguagem multimodal como uma 

tradição discursiva na constituição do gênero anúncio 

publicitário, partimos, num primeiro momento da análise, 

para a observação de como se deu a associação da 

linguagem verbal com outras semioses, nos anúncios 

brasileiros de carros, veiculados durante a década de 1920 até a primeira década 

do século XXI. Com base nessa questão, pudemos verificar como a multimodalidade 

passou a ser uma característica indispensável à constituição do gênero anúncio, 

bem como pudemos examinar qual a relação entre o uso dos recursos multimodais, 

presentes na elaboração desse gênero, com o público alvo que o enunciador 

pretende atingir e o propósito comunicativo do anúncio publicitário.  

Num segundo momento, partimos para a análise das características formais 

dos anúncios que constituem o nosso corpus. Nesta perspectiva, verificamos as 

mudanças de foco discursivo; a recorrência de uso dos movimentos retóricos do 

gênero anúncio, propostos por Bathia (1993); e as variações de uso dos recursos 

multimodais ao longo dessas décadas.  

Para sintetizarmos nossos resultados, apontaremos a seguir as respostas 

para nossas questões de pesquisa, bem como as implicações teóricas suscitadas em 

nossa análise. Por fim, assinalaremos algumas perspectivas de aprofundamento 

desta pesquisa.   

 

 

 



 
 

4.1 Questões de pesquisa 

4.1.1. Como a linguagem verbal nos anúncios brasileiros de carros foi se 

associando a outras semioses na constituição do gênero anúncio 

publicitário?  

Para respondermos a esta questão, partimos para a análise da categoria 

contexto, focando o componente ambiência, a partir do qual constatamos que, com 

a concorrência estabelecida entre as duas maiores empresas de automóveis, Ford e 

Chevrolet, localizadas no Brasil, no início do século XX, houve uma maior busca por 

investimentos na área da  publicidade das marcas Ford e Chevrolet, fato esse que 

acarretou numa maior mobilização de recursos multimodais nos anúncios 

publicados a partir da década de 1930. Nesse sentido, a disputa por espaço no 

mercado consumidor apresentou-se como um fator primordial na elaboração dos 

anúncios divulgados pelas duas fábricas. Além disso, fatores históricos como a 

corrida espacial e o surgimento de novas mídias (rádio, televisão e internet) 

fizeram com que os anúncios impressos tomassem uma nova dimensão, 

apresentando, em suas composições, elementos que caracterizam essas mídias. 

4.1.2. Como a multimodalidade foi incorporada aos anúncios publicitários de 

carros e que funções discursivas assumem os recursos multimodais em 

relação ao público consumidor?  

A incorporação da multimodalidade aos anúncios de carros se deu, 

conforme vimos na questão anterior, devido à disputa entre as fábricas de carro 

Ford e Chevrolet. Mesmo com a conquista de mercados, as empresas continuaram a 

investir na produção de anúncios, relacionando, a cada década, o produto a ser 

vendido a um público específico.  

Sendo assim, ao analisarmos a subcategoria interlocutores, presente na 

categoria contexto, verificamos que o público consumidor, que caracterizava a 

sociedade de consumo de cada década, contribuiu sobremaneira para que as 

fábricas de carros redimensionassem suas produções, fator este que pode ser 

justificado pelas fábricas produzirem automóveis buscando conquistar um público 



 
 

com comportamentos sociais distintos a cada período, passando, assim,  a produzir 

anúncios específicos a cada público. 

4.1.3. Que fatores explicam a inserção da linguagem multimodal como uma 

tradição discursiva dos anúncios publicitários de carros?  

Para analisarmos a inserção da linguagem multimodal como uma tradição 

discursiva, na categoria texto, elencamos as características formais presentes no 

gênero anúncio, dentre elas, analisamos o uso dos recursos multimodais na 

constituição desse gênero. Assim, partimos para o exame da subcategoria forma 

que, segundo Zavam (2009) em conjunto com as subcategorias conteúdo e norma, 

compõe a categoria texto.   

Com base no componente forma, o qual é marcado pela união do texto 

verbal com o texto não verbal, verificamos que os anúncios veiculados durante as 

décadas de 1920 e 1930 eram formulados, predominantemente, em preto e 

branco, embora já na década de 1930 outras semioses tenham se incorporado aos 

anúncios de carros brasileiros devido ao processo de disputa de mercado traçado 

entre as empresas Ford e Chevrolet. Nos anos de 1940 e 1950, os anúncios 

passaram a ser mais coloridos e a apresentar outras imagens além dos carros 

anunciados, sendo o diferencial entre essas duas décadas o fato de os anúncios de 

40 serem dotados de textos bem maiores em relação aos apresentados em 50.  Já 

nas décadas de 1960 à 1980, além da variação de cores ser constante bem como o 

uso de imagens, aumenta a influência da linguagem narrativa da televisão. Por fim, 

na década de 1990 e na primeira década do século XXI, há uma diminuição do texto 

linguístico, dando, no processo de construção do sentido da mensagem veiculada 

no anúncio, um maior espaço à presença de imagens, bem como à influência da 

composição das cores. 

Salientamos aqui que as observações sobre o uso dos recursos grafo-

espaciais não podem ser encerrados apenas no componente forma, pois não se 

configuram apenas como meros contornos no gênero anúncio. Em outros termos, 

ao analisarmos os anúncios de carros veiculados no período de tempo entre a 

década de 1920 e a primeira década do século XXI, percebemos que os recursos 



 
 

multimodais são dotados de valores significativos e se repetem ao longo da 

história dos anúncios, contribuindo para construção da mensagem pretendida pelo 

enunciador, configurando-se assim como uma Tradição Discursiva, uma vez que se 

trata de um signo constante dentro do gênero. Além disso, a utilização dos recursos 

multimodais, presentes nos anúncios, e a produção do discurso são determinadas 

pelos momentos socio-históricos, o que nos faz entender que, no modelo teórico-

metodológico proposta por Zavam (2009), a multimodalidade não se insere apenas 

como um elemento grafo-espacial, pois auxilia sobremaneira na construção do 

discurso, fazendo com que ela não esteja presente apenas no componente forma da 

categoria texto, mas também em todos os componentes das categorias texto e 

contexto. 

Assim, o uso dos recursos multimodais irá variar, ao longo das décadas, em 

função dos fatores sócio-históricos (ambiência), do público-alvo (interlocutores), 

do gênero, tópicos discursivos (conteúdo) apresentados nos anúncios e da 

presença ou ausência dos movimentos retóricos (norma). 

4.1.4. De que forma o fenômeno da transmutação pode alterar os recursos 

multimodais utilizados ao longo da história do gênero anúncio?  

Com a constante utilização dos recursos multimodais no gênero anúncio, 

bem como com a inserção de novas modalidades advindas da influência de outras 

mídias como a televisão, a internet e o rádio, o anúncio sofreu um processo de 

transformação não resultando, todavia, em um novo gênero. A esse processo dá-se 

o nome de transmutação inovadora, no qual o gênero sofre alterações, como 

verificamos nos anúncios brasileiros de carros que, ao longo das décadas de 1920 à 

primeira década do século XXI, foram reelaborados devido à mobilização de 

variados recursos multimodais em suas composições, fator este responsável para 

entendermos a multimodalidade como uma genuína tradição discursiva. 

4.2      Implicações teóricas 

Para chegarmos aos resultados, desenvolvemos uma discussão alicerçada 

no conceito de Tradição Discursiva, discutidas por Kabatek (2004), e na teoria 

multimodal pensada pelos autores Kress e Van Leeuwen (1996). Além disso, 



 
 

utilizamos como base o modelo teórico-metodológico proposto por Zavam (2009), 

o qual nos possibilitou analisar o nosso corpus, apoiado nos dois momentos de 

análise apresentados anteriormente.  

A multimodalidade não deve ser concebida como um simples arranjo 

presente em um determinado texto, mas sim como parte constitutiva dele, pois 

apresenta implicações discursivas a ponto de agregar novos valores e significados 

aos aspectos linguísticos. Sua importância para a análise de gêneros se dá devido 

aos gêneros do discurso produzirem seus significados de forma a associar a 

linguagem verbal com a não-verbal. Sendo assim, nos textos impressos, como nos 

anúncios publicitários analisados nesta dissertação, elementos como diagramação, 

cores, figuras, entre outros, contribuem sobremaneira para a produção do discurso 

pretendido pelo enunciador, uma vez que dialogam com o texto linguístico, 

podendo reafirmar o que está sendo apresentado na modalidade escrita ou mesmo 

ampliar sua significação.  

A fim de observarmos a multimodalidade como um aspecto constitutivo do 

gênero anúncio publicitário, optamos por trabalhar com a perspectiva diacrônica 

de análise de gêneros. Partindo dos estudos históricos, pudemos afirmar que, com 

a introdução da multimodalidade no anúncio, os aspectos semióticos se tornaram 

parte constitutiva para a compreensão desse gênero, reforçando assim a 

importância da escolha da união das teorias da multimodalidade e da tradição 

discursiva para a análise do gênero anúncio. Com base nesse arranjo teórico, 

passaremos, a seguir, para exposição dos resultados alcançados nesta pesquisa. 

4.3   Perspectivas 

Mesmo diante da abrangência deste estudo, constatamos, porém, que se faz 

necessário lançarmos um olhar para os anúncios veiculados em outras mídias, 

como a televisão e a internet, a fim de verificarmos como se dá a mudança dos 

recursos semióticos do meio impresso para o meio televisivo e para a internet; 

outro fator que poderá ser trabalhado, tendo como fonte de análise a web, refere-

se ao fenômeno da convergência de mídias, apontando assim para a união de 

características de mídias diversas em um mesmo espaço; além disso, será possível 



 
 

também realizarmos um estudo diacrônico que revele as transformações dos 

recursos multimodais tendo como marco temporal a introdução da web 1.0 até a 

atual web 2.0.    
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