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RESUMO     

     

Este trabalho acadêmico tem como objetivo avaliar a presença da intertextualidade no discurso 

publicitário, e demonstrar a relevância da intertextualidade nas relações intertextuais e 

dialógicas no processo de significação dos textos. O referencial teórico que consolida este 

trabalho parte das considerações estabelecidas pela linguística textual (em especial nos trabalhos 

de Ingedore Koch), tendo em vista as ideias iniciais de Mikhail Bakhtin; e de autores do ramo 

da comunicação midiática, dentre eles Bazerman, Sampaio e Citelli.  Como material a ser 

analisado recorreu-se a anúncios publicitários de uma campanha da Rede Hortifruti, líder no 

setor de hortifrutigranjeiros no país, e pioneira ao lançar um conceito de marketing de varejo 

que utiliza as frutas, verduras e legumes como “personagens”. Verificou-se durante a análise, a 

presença de diferentes discursos, resgatados com uma nova roupagem, tendo participação ativa 

no funcionamento do processo persuasivo, e confirmando a presença da intertextualidade como 

um valioso auxílio à publicidade, tanto em textos impressos quanto na internet, constatando 

ocorrências linguísticas e visuais tidas como intertextuais.     

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Textual, Intertextualidade, Anúncios Publicitários,  

Persuasão.      
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ABSTRACT      

     

This academic work aims to evaluate the presence of intertextuality in advertising discourse and 

to demonstrate the relevance of intertextuality in intertextual and dialogic relations in the process 

of meaning of texts. The theoretical framework that consolidates this work starts from the 

considerations established by textual linguistics (especially in the works of Ingedore Koch), in 

view of the initial ideas of Mikhail Bakhtin; and of authors in the field of media communication, 

among them Bazerman, Sampaio and Citelli. As a material to be analyzed, we resorted to 

commercials of a campaign of the Hortifruti Network, leader in the horticultural industry in the 

country, and a pioneer in launching a concept of retail marketing that uses fruits, vegetables and 

vegetables as "characters". During the analysis, the presence of different speeches, rescued with 

a new outfit, was actively involved in the persuasive process, confirming the presence of 

intertextuality as a valuable aid to publicity, both in print and on the Internet, noting linguistic 

and visual occurrences seen as intertextual.     

KEY WORDS: Textual Linguistics, Intertextuality, Advertising, Persuasion     
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INTRODUÇÃO      

Esta dissertação de mestrado busca demonstrar a importância da intertextualidade no 

processo de produção dos efeitos de sentido em anúncios publicitários. Procura realizar no 

âmbito dos estudos do texto, com enfoque no discurso midiático: a) uma análise da produção de 

sentidos em anúncios publicitários; e b) evidenciar a ocorrência da intertextualidade como 

prática criativa na publicidade, em textos impressos em revistas ou jornais de grande circulação.     

Com relação à publicidade, pode ser definida como   a aplicação de técnicas criativas, 

empregadas com a finalidade de persuadir possíveis consumidores e, assim, auferir lucros em 

uma atividade comercial junto a grandes públicos, aumentando, conquistando e fidelizando 

clientes.      

Esta dissertação, como já se disse, analisará anúncios publicitários e sua construção de 

sentidos. Ressalta-se que o discurso publicitário é abundante, intrincado e pode ser estudado e 

trabalhado sob os mais diferentes aspectos, exigindo de seus profissionais uma ferrenha 

acuracidade, com o intuito de manterem-se dentro de uma determinada linha mercadológica e 

comercial destinada a um público específico.     

Também, nesta dissertação, serão vistos os tipos de publicidade e os recursos usados em 

uma campanha de publicidade com vistas a atender as necessidades e preferências dos 

consumidores, fazendo uso de habilidades persuasivas junto ao imaginário dos consumidores.     

Quanto à metodologia utilizada, optou-se por uma pesquisa exploratória, por meio de 

levantamento bibliográfico, análise em artigos científicos, busca de informações a respeito do 

tema na WEB1; e de análises e considerações sobre o tema junto aos autores que expressam, de 

forma oral ou escrita, suas ideias sobre o assunto.     

 A análise a ser feita neste trabalho tem os seguintes propósitos: a) demonstrar a 

importância da intertextualidade nas relações intertextuais e dialógicas no processo de 

significação dos textos; b) evidenciar a importância, como se dá e se apresenta a 

                                                 

1 WEB é uma palavra inglesa que significa teia ou rede, que conecta computadores por todo mundo. É um sistema 

de informações que permitem ao usuário acessar uma infinidade de conteúdos através da internet. Fonte: 

https://www.significados.com.br/web/ Acessado em 3/3/2017.     

     

https://www.significados.com.br/web/
https://www.significados.com.br/web/
https://www.significados.com.br/web/
https://www.significados.com.br/web/
https://www.significados.com.br/web/
https://www.significados.com.br/web/
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intertextualidade na publicidade; e c) contribuir com os estudos de texto a partir de processos 

intertextuais e dialógicos em que há uma sequência constante de procedimentos concernentes a 

criatividade na elaboração de textos.     

Neste trabalho, a intertextualidade será considerada como um fator de coerência, 

articulado a outros fatores que, quando apreendidos pelos interlocutores estabelecem a produção 

de sentidos. Para tanto, nosso referencial principal para a abordagem da intertextualidade é 

aquele considerado por Koch, Bentes e Magalhães, em Intertextualidade: diálogos possíveis.     

No início deste estudo será mostrado o conceito de intertextualidade e como é avaliado 

sob o ponto de vista de diversos estudiosos do tema; e os diferentes tipos de intertextualidade.       

Em um segundo momento será mostrado o que é o discurso publicitário, suas nuances e 

formas de ser e de atuar interativamente com a intertextualidade.     

Por fim segue-se a análise de anúncios publicitários de mídia impressa, da empresa 

Hortifruti, a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil, presente nos estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo; e que comercializa 16 mil toneladas de frutas, legumes 

e verduras mensalmente.2      

A campanha publicitária da Hortifruti teve como protagonistas seus produtos: verduras, 

legumes e frutas. Foram feitos imagens e textos, de modo inteligente, bem-humorado e criativo, 

parodiando filmes veiculados no circuito comercial, notando-se facilmente a presença da 

intertextualidade na sua construção.      

As peças publicitárias analisadas foram as seguintes: Horta de elite, Os milhos de 

Francisco, O aipo de compadecida, Chuchurek, e E o coentro levou. Anúncios servem 

perfeitamente como modelo para retratar o tema que se pretende discorrer nesta dissertação.     

A elaboração desta dissertação teve seu foco engrandecido pela acentuada celeridade do 

processo comunicativo, e pela constatação da interação entre textos, especialmente no segmento 

da publicidade.     

                                                 

2 Fonte: https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal. Acessado em 9/8/2017.    

     

https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/hortifruti/about/?ref=page_internal
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A motivação para a realização deste trabalho foi demonstrar o precioso auxílio que a 

intertextualidade presta para a elaboração de textos, notadamente os textos publicitários, 

proporcionando ao processo criativo riqueza e variedade de conteúdo, contribuindo de forma 

relevante para a produção de efeito de sentidos.      
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CAPÍTULO I   O FENÔMENO DA INTERTEXTUALIDADE     

     

Neste capítulo será abordado o fenômeno da intertextualidade, tema de interesse de 

estudiosos da Linguística Textual, entre outros campos. A intertextualidade pode ocorrer em 

textos de diferentes meios de comunicação, tanto em textos midiáticos, como os da publicidade, 

quanto em escritos literários.     

Pode-se considerar que a noção de intertextualidade teve início com os estudos de 

Bakhtin (ainda que ele não tivesse empregado o termo) sobre o dialogismo, sob o preceito de 

que “todo enunciado é um elo na corrente completamente organizada de outros discursos” 

(BAKHTIN, 2003, p.272). De acordo com esta ideia apresentada pelo dialogismo bakhtiniano, 

todo texto estabelece uma relação com outros, na medida em que o discurso materializado por 

um texto será sempre permeado pelo discurso de outrem.     

As concepções de Bakhtin a respeito do dialogismo são imprescindíveis para a boa 

compreensão das práticas de produção textual. Ao colocar, em seus estudos sobre a linguagem, 

a noção de atitude responsiva ativa, Bakhtin evidencia a extensão da atividade intertextual, tendo 

em vista que lemos e escrevemos em resposta a uma leitura e escrita anterior, relacionando ideias 

e conceitos, retomando julgamentos e opiniões.     

O ponto a partir do qual se dá o início do raciocínio a respeito do dialogismo evidencia 

o conceito de que um texto não pode ser entendido isoladamente, dada a interatividade da 

linguagem humana. Desta forma, um texto tão-somente se completa quanto à sua significação 

quando pertinente a outros textos. Logo, segundo Fiorin (1994, p.34)   um texto comunica-se 

com outro com a finalidade de defender as ideias nele compreendidas, para responder ou 

contestar tais ideias. Visando se posicionar perante um determinado assunto, o autor do texto 

leva em consideração as ideias de um outro texto, e com ele “conversa” no seu texto.  Sob um 

texto ou um discurso ressoa outro texto ou outro discurso; sob a voz de um enunciador, a de 

outro.      

   Assim sendo, um texto não existe nem pode ser avaliado ou compreendido isoladamente. Ele 

está sempre em diálogo com outros textos, pois um texto faz parte de outros textos que lhe dão 

origem, com os quais dialoga:     



16     

     

     

[...] O texto só ganha vida em contato com outro texto, com contexto. Somente 

neste ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o 

posterior como o anterior, juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos que 

esse contato é um contato dialógico entre textos... por trás desse contato está 

um contato de personalidades e não de coisas. (BAKHTIN,1986, p.162)     

Durante o estudo da obra de Bakhtin, observa-se que ele não faz uso do termo 

intertextualidade, no entanto, mesmo não o utilizando, Bakhtin defende o uso de uma linguagem 

baseada na interação, ideia ratificada nos estudos literários de Julia Kristeva3, na década de 1960, 

responsável pela introdução dessa nomenclatura.      

     Segundo o Dicionário de linguagem e linguística, de Trask (2004, p.147), o termo pode 

ser aplicado aos casos célebres em que uma obra literária faz alusão a outra obra literária:     

[...] O conceito de intertextualidade foi introduzido na década de 1960, pela 

crítica literária francesa Julia Kristeva. Num sentido mais óbvio, o termo pode 

ser aplicado aos casos célebres em que uma obra literária faz alusão a outra 

obra literária: por exemplo, o Ulisses de J. Joyce e a Odisseia de Romero (entre 

outros); o romance Lord of flies, de W. Golding e o livro The coral island, de 

R. M. Ballantyne; as últimas obras de Machado de Assis e o Eclesiastes; a  

Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima e Os lusíadas [...]    

A intertextualidade é apresentada como um diálogo em que a alternância entre o escritor 

e o leitor, ou entre dois sujeitos estrutura-se como significante, e o texto como diálogo de dois 

ou mais discursos.     

As contribuições deixadas por Mikhail Bakhtin foram relevantes, criaram um novo 

marco teórico, e evidenciaram o dialogismo como componente fundador da linguagem, trazendo 

à tona o fato de que, mesmo de maneira nem sempre explícita, há entrelaçamento de ideias e 

palavras entre falantes, ainda que expressos de formas diferentes, continuando interligados todos 

os discursos.      

Em seus estudos Bakhtin desenvolveu uma intensa análise da estrutura textual, partindo 

de uma metodologia que teve como ordenamento diferentes processos textuais, asseverando a 

                                                 

3  Julia Kristeva, pensadora búlgaro-francesa. Nascida em 24 de junho de 1941. Ela introduziu o termo 

intertextualidade, um elemento fundamental da teoria pós-estruturalista, se refere ao modo pelo qual o significado 

de um texto é informado por outros textos e nossa própria leitura acumulada desses textos. Retirado do site: 

http://divagacoesligeiras.blogs.sapo.pt/julia-kristeva-nascida-em-24-de-junho-489275, em 2/10/2016,     
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importância do diálogo; e que uma voz solitária nada faz nem resolve, mas duas vozes sim, 

porque possibilita o mínimo necessário para a formação da vida cultural.     

Sob o ponto de vista bakhtiniano, toda palavra aceita duas definições: uma delas  

relaciona-se ao fato de que ela emana de alguém; e o segunda é que essa mesma palavra é dita, 

e só pode ser dita, para alguém. Sendo assim, por ser agente da interação do locutor e do ouvinte, 

a palavra é  imprescindível, é a comprovação da influência mútua de um com o outro.    De 

acordo com Bakhtin (2004, p.113), através da palavra defino-me em relação ao outro, isto é, em 

última análise, em relação à coletividade. A palavra me une aos outros, assim, se ela se apoia 

sobre mim numa extremidade, na outra se apoia sobre meu interlocutor.     

Uma vez que todo enunciado demanda uma réplica, uma resposta, por conseguinte é 

correta a presença de, no mínimo, duas falas, em posições diferentes ou até mesmo em 

concordância. Em um enunciado, existindo muitas vozes, existirão posturas desiguais, e cargas 

ideológicas as quais refletirão diversamente uma das outras, brotando daí o encontro das 

múltiplas vozes aparecidas ou ocultadas no texto.     

Ainda com relação ao texto, Bakhtin (2003, p.309-310) assevera que:      

Não há e nem pode haver textos puros. O texto é uma realidade imediata [...], 

são pensamentos sobre pensamentos, vivências das vivências, palavras sobre 

palavras, textos sobre textos. [...] as relações dialógicas entre textos e no 

interior de um texto. Sua índole específica (não linguística). Diálogo e 

Dialética. [...]A esse sistema corresponde tudo o que é repetido e reproduzido 

e tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que pode ser dado fora de 

tal texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é 

algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido [...]     

    

Também sobre a importância dada à comunicação por Bakhtin, em sua obra Marxismo e 

Filosofia da Linguagem, a conversação é idealizada como algo muito amplo, que vai além da 

simples transmissão e troca de informações e conhecimentos. Para o filósofo russo, a fala é 

interação social. A pessoa, ao se comunicar, escrevendo ou falando, deixa resquícios 

inconfundíveis e intensos de sua origem social, sua cultura, sua escolaridade e demais traços que 

a caracterizam como pessoa, fora conjeturas a respeito do que o outro gostaria de ler ou ouvir, 

levando em conta sua situação social.     

Por conta destes fatores pode-se afirmar que cultura, sociedade e linguagem estão 

vinculadas por fortes laços. Possuem forte elo, são partes integrantes de uma sociedade, de uma 

cultura marcante na vida das pessoas.     
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Segundo Koch (2012, p.7), a linguagem humana tem sido concebida, no curso da história, 

de maneiras bastante diversas, que podem ser sintetizadas em três principais:      

a. Como representação (“espelho”) do mundo e do pensamento; b. Como 

instrumento (“ferramenta”) de comunicação; c. Como forma (“lugar”) de ação 

ou interação (...) A terceira concepção, finalmente, é aquela que encara a 

linguagem como atividade, como forma de ação, ação interindividual 

finalisticamente orientada; como lugar de interação que possibilita aos 

membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão 

exigir dos semelhantes reações e/ou comportamentos, levando ao 

estabelecimento de vínculos e compromissos anteriormente inexistentes.     

Com o intuito de estudar os atos de fala, e como a linguagem é realizada por um autor 

que se dirige a um interlocutor, Bakhtin, de forma particularizada, observou como prática social 

o modo dinâmico e interativo do diálogo, ressaltando a importância do homem nas relações 

sociais.      

Em seus estudos, Bakhtin (1988, p. 45) postulou a seguinte proposição:      

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de 

valores, tal como ele os vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta 

ao meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar 

que ocupo, fora dele; devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o caiba, 

mediante o excedente de minha visão, de meu saber, de meu desejo e de meu 

sentimento.      

 É fato que a sequência de palavras ditas em um diálogo é fruto de um repertório 

adquirido ao longo de toda uma experiência de vida, de aprendizagens e ideologias.  Serve de 

embasamento e suporte nas relações e intercâmbios sociais, comprovando que elas serão sempre 

o início de todas as transformações sociais. São muitos os pensamentos dos homens, mas sem 

palavras para exprimi-las não haverá mudanças.     

A fala faz parte de nosso cotidiano e, rotineiramente, a usamos para interagir com outras 

pessoas; e na disparidade e originalidade de vocábulos reside a riqueza desta troca de ideias e 

sentimentos.  Nossa singularidade e nossa destreza ao redigirmos são provenientes do modo 

como conectamos as palavras, de modo a se ajustarem a circunstâncias peculiares a cada 

contexto.      

No entanto, com toda esta conjuntura, visivelmente favorável, estaremos sempre 

vinculados e dependentes de nosso repertório linguístico e cultural, que nos faz entender e 

alcançar os outros, e vice-versa, em perfeito convívio e compartilhamento.      

Para Bakhtin, (2004, p.41) a palavra é um elemento de transformações:     
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 Através dela se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que 

ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda 

não tiveram tempo de engendrar uma forma nova e acabada.     

Baseado neste raciocínio Bakhtin assegura que a palavra é parte integrante, e ativa, no minucioso 

processo de historiar a transitoriedade das transformações sociais. Baseado neste raciocínio, o   

pensador russo empenhou seus estudos, especialmente, nas atividades relacionadas à 

comunicação verbal, tendo a língua como objeto de estudo.      

Considerando que os enunciados acontecem a partir do intercâmbio entre a língua e o 

contexto, afirma-se que a fundamentação da língua se dá a partir de um processo de enunciação, 

uma vez que a língua não vive por si mesma, pois faz parte de uma interação verbal, não 

chegando a acabar e a se resumir em si mesmo.  Em constante transformação, a língua passou a 

ser parte da vida social.  Nesse sentido, para haver o fato linguístico, é imperativo o intercâmbio 

entre pessoas ou grupos socialmente organizados.      

Com relação ao fato linguístico, Pereira (2000, p.41) é de parecer que a linguagem, em 

sentido amplo, incluindo mesmo o pensamento, é entendida como algo intersubjetivo, que liga 

os indivíduos, que constitui uma ponte entre eles, como relação dialógica entre enunciados.      

A partir das considerações fundamentais de Bakhtin sobre a linguagem, os estudos 

linguísticos do texto expandiram, ampliaram e colocaram em destaque a intertextualidade como 

um dos elementos fundamentais na elaboração de textos.     

    O que caracteriza a intertextualidade é a introdução a um novo costume de leitura. Compete 

àquele que lê fazer uso de seu repertório cultural, identificar o seu conteúdo intertextual. 

Conclui-se facilmente que, quanto maior for o conhecimento obtido através da leitura, maior 

será a capacidade e a possibilidade de achar significados, conhecer e identificar a importância 

do valor semântico de outro texto e de “dialogar” com outras ideias, requisitos advindos da 

vastidão do repertório do leitor.         

Neste contexto, a reunião dos elementos do texto, que estão relacionados com uma 

palavra ou frase e contribuem para a modificação ou esclarecimento de seus significados, fazem 

com que a leitura seja uma manifestação da vontade humana de ir além do entendimento e do 

conhecimento das palavras, da descoberta da mensagem, não sendo uma atividade apenas 

linguística. E isso ocorre devido ao fato de a leitura demandar do leitor conhecimentos prévios 

de diferentes tipos diferentes.     
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      Segundo Oliveira (2010, p. 60), tais conhecimentos prévios são:     

 [...] linguísticos: semânticos, sintáticos, morfológicos, fonológicos e 

ortográficos; enciclopédicos (ou de mundo): são aqueles que possuímos a 

respeito do mundo, os quais incluem os conhecimentos gerais, característicos 

do senso comum, e os conhecimentos mais específicos, tanto em termos 

culturais quanto em termos técnicos; e textuais: não se confundem com os 

conhecimentos linguísticos, embora estejam estreitamente relacionados. São 

aqueles que possuímos acerca dos elementos da textualidade, dos tipos e 

gêneros textuais.      

A produção de sentidos se dá na interação texto-leitor-vida, por meio do repertório de 

conhecimentos do indivíduo, do seu conhecimento e vivência. Não é algo uniforme, não é 

composto por um só elemento, mas constrói-se em cada leitor. Esse conhecimento de mundo 

é essencial para a percepção e compreensão das relações intertextuais nos textos.     

Por parte do leitor, a capacidade de entender o significado de um texto é muito mais 

que perceber os seus aspectos referenciais, como: o que, onde, quando, porque. É envolver-se 

como pessoa que percebe, sente emoções, tem intelectualidade e envolve-se no processo da 

leitura. A leitura requer daquele que lê a capacidade de adquirir ou de absorver conhecimentos.     

De acordo com Koch e Elias (2006, p.57), a leitura é “uma atividade altamente 

complexa de produção de sentidos que se realiza, evidentemente, com base nos elementos 

linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer a  

mobilização de um vasto conjunto de saberes”.      

  Para que a produção de sentidos ocorra de forma efetiva, será de grande valia, a título 

de um melhor entendimento e interação, que o leitor faça leituras que lhe proporcionem o 

exercício da interpretação de textos, notícias, propagandas e relatórios. Assim fazendo, 

permitirá a relação dos elementos cognitivos com os conhecimentos de vida, tanto culturais 

quanto linguísticos.      

No tocante à relação entre intertextualidade e interdiscursividade ela é baseada na relação 

entre dois discursos, marcada por um citar o outro.      

Quando a relação não se manifesta no texto, temos interdiscursividade, mas não 

intertextualidade. No entanto é preciso observar que nem todas as relações dialógicas mostradas 

em um texto devem ser consideradas intertextuais.     
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Segundo Fiorin (2003, p.29), Bakhtin fala em relações dialógicas: intertextuais, entre 

textos; e intratextuais, que ocorrem dentro do texto quando as duas vozes se acham no interior 

do mesmo texto; quando um texto tem uma existência fora do texto que o contém.     

Ainda de acordo com Fiorin, (2003, p.51) a intertextualidade, nada mais é do que a    

“relação entre textos”. Daí a inferir-se que a intertextualidade se dá pela relação existente entre 

textos que se conversam por meio de um aspecto em comum.     

A noção de intertextualidade é a de que é uma relação dialógica não somente entre duas 

posturas de sentido, mas também entre duas materialidades linguísticas; e pode se dar, também, 

entre diferentes estilos, a saber: implícitas e explicitas. Oportunamente, mais adiante neste 

trabalho, serão mostradas e exemplificadas.     

Para Charaudeau e Maingueneau, (2004, p.288-289) a intertextualidade “designa ao 

mesmo tempo uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto de relações explícitas 

ou implícitas que um texto ou um grupo de textos determinado mantém com outros  textos. Na  

primeira acepção, é uma variante da interdiscursividade”.      

Já   a interdiscursividade, para   Fiorin (1994, p.26-35), acontece   na   medida    em que 

ocorre uma relação dialógica, estabelecendo-se uma relação de sentido, havendo uma 

incorporação de temas, ideias e figuras do outro, que podem ser negadas ou aceitas.       

A interdiscursividade não implica a intertextualidade, embora o contrário seja 

verdadeiro, pois ao se referir a um texto, o enunciador se refere, também, ao discurso que ele 

manifesta.  (FIORIN, 1994, p.35)     

Ao contrário da intertextualidade, a interdiscursividade é necessária para a formação de 

um texto, porque o discurso é social e o texto é construído a partir da relação que um discurso 

estabelece com outros.     

A partir dos entendimentos até aqui relatados concernentes à intertextualidade, será visto 

doravante o quanto, e como, a intertextualidade se faz presente no processo de composição e 

recepção de textos.      

São muitas as formas pelas quais os estudiosos da intertextualidade podem trabalhar 

o assunto. Fiorin dedica-se a esta atividade labutando em três tipos de intertextualidade: a 

estilização, a alusão e a citação.      
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Segundo Fiorin (1994, p.31), respectivamente, o primeiro fenômeno trata-se quando 

o autor cita de forma igual ou alterada um determinado texto, podendo [...]confirmar ou 

alterar o sentido do texto citado. Na alusão, não se citam as palavras (todas ou quase todas), 

mas reproduzem-se construções sintáticas em que certas figuras são substituídas por outras 

[...]  Já a estilização é a reprodução do conjunto dos procedimentos do “discurso de outrem”, 

isto é, do “estilo de outrem.”     

Destacam-se dois tipos de relações intertextuais: aquelas caracterizadas por marcarem 

presença de um ou mais textos em outro, como é o caso do plágio, referência, alusão e citação, 

e as que imitam um texto anterior ou mostram uma mudança, mas sempre tendo como 

parâmetro o texto original, como é o caso do pastiche, do burlesco e da paródia.      

Observa-se o fato de que a multiplicidade de relações intertextuais não sugere ou implica 

que um enunciado ocorra apenas a partir de um ou outro deles. O emprego destas formas pode 

ser feito de modo concomitante em um mesmo documento ou enunciado, podendo produzir 

diferentes tipos de intertextualidade, uma vez que a presença de um texto em outro texto se dá 

nos personagens e suas ações, na trama dos fatos e em referência a determinados objetos, com 

a possibilidade de serem aproveitados em um mesmo texto, ou enunciado; e quando anexado a 

um único intertexto, (quando trechos de um texto aparecem em outro texto) pode motivar 

diversos tipos de intertextualidade.     

  De acordo com Paulino, Walty e Cury, (2005, p.25-26), a classificação das diversas 

manifestações de intertextualidade se deu pela necessidade de clarear a opinião de estudiosos 

quando estes afirmavam, por exemplo, que a citação é uma manifestação forte de diálogo entre 

textos enquanto que a alusão, o eco e o traço são manifestações fracas.     

  Ainda cabe lembrar que há autores que reservam o termo intertextualidade somente para os 

casos em que se recorre a intertextos alheios. Quando um autor insere em seu texto trechos de 

outras obras suas, preferem falar em auto textualidade ou intratextualidade.      

          Baseado no que foi dito até aqui, a intertextualidade será agora mostrada em suas diversas 

formas. É o que veremos a seguir:     

            a) A intertextualidade explícita      

A forma explícita de intertextualidade se dá no próprio texto, quando é feita referência à 

fonte do intertexto, isto é, quando um texto diferente ou fragmento de texto é mencionado e 
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cedido a outro enunciador; mais especificamente quando é reproduzido como se fosse enunciado 

por outro, podendo ocorrer em resumos, menções, citações, resenhas referencias, etc.     

 A intertextualidade explícita se apresenta dos seguintes modos: epígrafe, citação e 

referência.  Podem ocorrer de forma clara, no bojo do texto. Segundo Koch e Elias, (2008, p. 

87), a intertextualidade explícita ocorre quando há citação da fonte do intertexto.     

Partindo desta premissa, infere-se que o autor de um segundo texto atribui visivelmente 

a autoria do intertexto a outro enunciador. Ressalta-se a necessidade do uso do discurso de 

outrem com o nítido propósito de se chegar a um objetivo, como a necessidade de um enunciador 

legitimar, ou reforçar, a sua fala por meio da menção de um discurso alheio, procedimento 

comum e frequente em documentos científicos nos quais o autor, com a intenção de ser 

convincente, faz uso de argumentação de autoridade sob o qual o tema versa, fazendo uso, de 

forma cristalina, da intertextualidade explícita.     

     

b) A intertextualidade implícita     

A intertextualidade implícita ocorre quando se insere no próprio texto o intertexto de 

outra pessoa, sem mencionar a fonte, mas objetivando acompanhar o sentido de sua 

argumentação, seja desconstruindo-a, questionando-a ou reforçando-a.     

Na forma implícita, o intertexto não está revelado de modo claro e evidente no texto, não 

provê elementos que caracterizem, de forma imediata, dados relacionados a um texto-fonte, sem 

alusão explícita da origem, presumindo que o leitor conheça o texto fonte de modo a vir a 

entender o texto atual, demandando do leitor perspicácia, acuidade e maior aptidão em inferir, 

fazer analogias e reavivar conhecimentos guardados em sua memória e, desta forma, vir a 

compreender o texto lido.      

As formas traço, paráfrase, paródia, ironia e pastiche acontecem dentro do discurso, 

valem-se do sentido figurado, não permitindo que o leitor perceba seu sentido de imediato, 

aparecendo quando há intertexto de outrem.      

Outra característica é que ela requer do leitor uma dose a mais de cuidado e análise. É 

uma espécie de intertexto que não municia o leitor de informações que possam ser relacionadas 

a um diferente tipo de texto-fonte; daí exigir maior habilidade para inferir e fazer analogias, 
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levando o leitor a recorrer aos seus conhecimentos, à sua cultura, e assim compreender 

totalmente o texto.     

 Outro atributo da intertextualidade implícita é que geralmente ela se dá em textos 

irônicos, em paródias e em apropriações, e é caracterizada por não apresentar dados peculiares 

que a distingue, dependendo tão-somente da cultura e conhecimento do leitor para ser 

entendida.      

A seguir, serão mostrados os tipos de intertextualidade, conforme proposto por Paulino,    

Walty e Cury, (2005, p.25-26)    

Tipos de intertextualidade     

     

            a)  Citação     

           Na citação, inserida no texto, há menção a um trecho da fala de outra pessoa. 

Geralmente servindo como complemento, reforço de uma argumentação, explicação ou 

exemplo do que se pretende evidenciar. Sua característica nos induz a crer tratar-se de uma 

transcrição de um texto existente em outro texto. Bakhtin, (apud Paulino, Walty, Cury, 1995, 

p.29) considera a citação como o modo mais evidente de representação do discurso de 

outrem, embora esta se faça continuadamente também fora do espaço da citação.     

   A citação faz alusão ao autor do texto original, uma vez que trechos da voz do outro 

autor pode surgir, via discurso direto ou indireto, ocasião na qual é claramente perceptível a 

presença de um texto em outro.        

De forma corriqueira, a aplicação de citações diretas e indiretas se fazem presentes em 

textos acadêmicos e científicos, marcadas graficamente de alguma forma, normalmente entre 

aspas. Nos textos literários comumente encontram-se citações sem os sinais gráficos, com os 

trechos incorporados ao texto onde são feitas menções a outros autores com o intuito de dar 

credibilidade a um assunto, maior intensidade a um conceito ou ilustrar, com um depoimento, 

uma proposição.      

Textos técnicos e científicos lançam mão de citações por dois bons motivos. De acordo 

com Santos (2007, p.121-122), o primeiro é que, normalmente, citam-se autores de outros textos 

já publicados. Isto é, autores cujas ideias já foram publicamente expostas, submetidas ao juízo 

e reconhecimento da comunidade de leitores e da comunidade científica. Se as ideias 
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permanecem (e da forma como permanecem), seu autor merece menção, como conhecedor do 

assunto exposto, como autoridade científica. Segundo, ao se referenciar a certo autor, fazem-se, 

a um só tempo, um ato de justiça intelectual (atribuir-se a ideia a seu “dono”).     

     Para Paulino, Walty e Cury, (1995, p.28), a citação nos objetos não textuais vai além 

das referências explícitas e conscientes de outros textos. A citação vista de uma forma mais 

ampla, ou seja, observada como um processo de troca e reprodução de vários textos em um 

discurso é, ao mesmo tempo, perceber a cultura como um mosaico de citações.     

            A citação é comum a cronistas, jornalistas e pessoas que redigem para demonstrar ou 

documentar alguma coisa, conferindo autoridade e credibilidade a quem a faz, por inserir em 

seu conteúdo pessoas, órgãos ou entidades de prestígio e sucesso junto à sociedade.            

Segundo o Manual de redação da Folha de São Paulo (2001, p.39), reproduzir declarações 

textuais confere credibilidade à informação, dá vivacidade ao texto e ajuda o leitor a conhecer 

melhor o personagem da notícia.      

A clara percepção da presença do intertexto é manifesta pela citação e, deste modo, para 

que o leitor a perceba é imprescindível estar atento e entender o texto, ou fragmento, selecionado 

pelo autor, que faz uso de palavras de um outro texto, colocadas entre aspas e em itálico, 

identificando quem falou, já que se trata da enunciação de outro autor. Se assim não fizer, ou   

seja, não apresentar a fonte, será tida como “plágio”.     

Outra característica da citação é o fato de não haver compromisso em se manter o sentido 

do texto citado, podendo confirmá-lo ou transformá-lo, citando-o, ou não, as proposições ou 

palavras provenientes do outro texto.      

Como exemplo característico de intertextualidade vemos, abaixo, dois anúncios da 

perfumaria “O Boticário”, em que se identifica a ocorrência de intertextualidade, tanto nos 

componentes linguísticos, quanto nos visuais.     

   No primeiro anúncio, figura 1, vê-se uma mulher, para quem é oferecida uma maçã. Junto à 

foto há um texto com a seguinte frase: “Era uma vez uma garota branca como a neve, que 

causava muita inveja. Não por ter conhecido sete anões. Mas vários morenos de 1,80.”     
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                                                             Figura 1 - O Boticário     

   Fonte: https://wangler.deviantart.com/art/Poster-Perfume-Pure-Poison-167969914      

     

      

                                
Figura 2 – O Boticário     

     Fonte: http://putasacada.com.br/o-boticario-almapbbdo/     

     

Já no segundo texto, figura 2, a mesma empresa, agora com uma outra foto, apresenta o 

seguinte texto: “A história sempre se repete. Todo chapeuzinho vermelho que se preze, um dia, 

coloca o lobo mau na coleira”.      

Neste anúncio, publicado de forma sequencial, fica explícito um caso de citação, tanto 

com relação as imagens, evidenciando os contos infantis, quanto por meio de “uma garota branca 

como a neve”, e a outra de “capuz vermelho” estilizado. Estas duas figuras femininas 

evidenciam a presença do intertexto por meio da citação. Fica manifesta a necessidade de o leitor 

entender o texto, ou parte dele, selecionado pelo autor.    
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b)  Alusão ou referência     

Neste tipo de texto, o redator faz referência a um fato, objeto, ou pessoa, como algo a ser 

comparado. Não mostra abertamente o que é, de que se trata. Usa de comparações e estimula o 

leitor a fazer uso de seu repertório de conhecimentos por meio da associação de ideias ou através 

de insinuações e artimanhas as quais levem o leitor, por inferência, a elucidar sua significação.     

Na alusão, o intertexto faz referência, explicitamente ou implicitamente, a um fato, a   

alguém ou lugar, etc., de modo a promover uma associação que apele à capacidade de associação 

de ideias do leitor, que ative seu conhecimento prévio, seu conhecimento armazenado.     

Como exemplo de peça publicitária na qual ocorre um caso de referência ou alusão, será  

mostrado o anúncio feito para o “Dia dos Namorados” pelas Lojas Marisa (Figura 3).     

     

                                      
Figura 3     

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000088/00000062    
83.jpg     
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No anúncio, vê-se a imagem de um casal nu, tendo seus órgãos genitais cobertos por uma 

folha.  Ao fundo um cenário verde, dando a entender estarem no Paraíso4; e serem Adão e  

Eva, evidenciado pelo fato de a mulher segurar uma maçã e o texto sugerir: “Não resista à 

tentação”, em alusão ao texto bíblico referente ao pecado original, descrito na Bíblia no livro de 

Gênesis, capítulo três, versículo três, referente à tentação de Eva e a queda do homem.      

No caso do anúncio, textos e imagens se complementam realizando a intertextualidade 

alusiva ao texto bíblico.     

Agora serão mostrados dois exemplos de frases, onde corre este tipo de intertextualidade.   

Primeiro exemplo:     

      Pra defender o samba contrataram Alcione. É boa de pistom, mas bota a boca no 

trombone” 5    
    

        Faz parte da cultura popular brasileira a expressão “botar a boca no trombone”. É uma frase 

conhecida cujo significado é “denunciar o que está errado”. No caso da cantora citada,     

Alcione, também conhecida como “A marrom”, é do conhecimento de poucos que a musicista, 

além de tocar pistom, também toca trombone.     

Segundo exemplo:     

        O time do Botafogo está “comendo a bola”6     

A expressão “comendo a bola” só faz sentido, e é entendida, por quem gosta do jogo de 

futebol. Para os aficionados do esporte bretão, a metáfora “comer a bola” significa estar jogando 

muito bem.     

     

     c)  Paráfrase      

                                                 

4 A palavra “paraíso” é usada para se referir ao primeiro lar da humanidade: o jardim do Éden. (Gênesis 2:7-15) A  

Bíblia diz que esse jardim era um lugar real, onde o primeiro casal humano vivia livre de doenças e da morte.   (Gênesis 1:27, 

28)     
5 Trecho da música “Arrombou a festa” da cantora Rita Lee. Fonte: https://www.letras.mus.br/rita-lee/arrombouafesta-ii/ 

Acessado em 21/2/2017.    

    
6 Fonte: http://www.qualeagiria.com.br/giria/comer-a-bola/. Acessado em 21/2/2017.    
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  A paráfrase tem como base um texto-fonte; é a cópia fiel de um escrito de outrem, ajeitado em 

uma obra com as palavras de seu autor. Este deve, consequentemente, explicar que o trecho 

copiado não é de sua autoria, mencionando a fonte bibliográfica pesquisada, caracterizando 

assim não haver plágio.     

Segundo Tomasi (2006, p.27), uma paráfrase pode ser uma afirmação geral da ideia de 

uma obra como esclarecimento de uma passagem difícil. Em geral, ela se aproxima do original 

em extensão. Entendemos que, ao parafrasear um texto, reafirma-se, em palavras diferentes, o 

seu sentido, esclarecendo-o de certa forma.  Paráfrase constitui um enriquecimento de sentido e 

provoca uma progressão no discurso.     

 Na paráfrase, o autor abre mão de seu discurso em detrimento de outra fala, não havendo 

discórdia nem oposição. A atividade é exercida como se um texto fosse espelho que reflete o 

discurso do outro.      

  Ao se parafrasear um texto, ele é apresentado como uma nova aparência discursiva, mesmo 

que mantendo o princípio contido no texto original.     

  Segundo Sant'Anna (2000, p. 23), na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do 

texto é confirmada pelo novo texto, a alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou 

alguns sentidos do texto citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito.     

     

   Figura 

4     
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 Fonte: http://seliganagalera-batistarenzi.blogspot.com.br/2014/04/       

            No exemplo acima demonstrado, (figura 4), a paráfrase ocorre quando as palavras ditas, 

para demonstrar demostrar a potência do carro, são as mesmas de um texto já existente, mas 

ditas sob um outro contexto bem diferente.     

  No comercial, o texto: “Do pó vieste e ao pó voltarás”. Principalmente se fores concorrente da 

S10, se refere à potência do carro ora lançado.  Observa-se o fato de que para evidenciar que 

houve a reprodução de um outro texto já existente, foram usadas aspas, deixando claro que o 

trecho ou o texto mencionado foi extraído de outra fonte, no caso foi extraído do texto bíblico 

do Livro de Gênesis, Capítulo 13, Versículo19. Ela é dita por Deus a Adão, da seguinte forma:   

“Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois 

tu és pó e ao pó tornarás”. Na Bíblia, o termo “pó” está relacionado ao processo de criação do 

homem.     

No caso do “pó” dito pelo texto publicitário, o contexto está na esfera automobilística, 

no que se refere à pujança do veículo, a ponto de seus concorrentes serem deixados para trás, e   

de “comerem poeira”, como falam corriqueiramente os afeiçoados a corridas de automóveis.     

A compreensão adequada de um intertexto depende, naturalmente, do conhecimento do 

texto fonte. No exemplo dado, a propaganda buscou inspiração no texto bíblico: Do pó vieste e 

para o pó voltarás, ocorrendo também uma citação.     

     

d)  Plágio     

             O plágio é caracterizado pela transcrição integral, pois o texto é citado em outro texto 

sem fazer menção a seu autor.       

               De acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2008, p.29), o plágio é uma situação de 

apropriação indébita, pois se usa a passagem, que pode ser de extensão variada, do texto de 

outrem como se fosse da própria autoria. É roubo intelectual, pela omissão proposital e desonesta 

da autoria, e pode ter repercussões jurídicas.      

      

     e) Paródia     
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 A paródia é popularmente conhecida devido ao seu uso em diversos segmentos, tais 

como: comunicação, música, artes e literatura, é, quiçá, a forma intertextual mais famosa e 

empregada. Em seu âmago, recria uma obra já existente, modificando de forma parcial ou total 

a obra original, conservando suas características, a organização de sua estrutura e a forma que 

está disposta, de modo a permitir, a quem recebe a mensagem, fazer a associação da obra original 

com o novo componente textual.      

 Do ponto de vista de Fávero (2003, p.50), a paródia é como um canto paralelo, 

incorporando a ideia de uma canção cantada ao lado de outra, como uma espécie de 

contracanto, relembrando a origem etimológica da palavra. Para Fávero, falar de paródia é 

falar de Bakhtin, pois isso se faz necessário em qualquer estudo que trabalhe o uso não-sério 

da palavra.      

A paródia é empregada, na maioria das vezes, com um viés cômico ou em textos de 

estilo jocoso ou debochado. E é este estilo caricato e brincalhão que a torna popular, 

reconhecida e bem aceita pelas pessoas. É vista com frequência em nosso cotidiano, seja na 

arte, na música, na literatura e, principalmente, em peças publicitárias, conforme veremos 

oportunamente nesta dissertação.        

A intertextualidade promove a inovação, dá asas à imaginação e enriquece o texto em 

prol de um discurso com novos ares.  Sant’anna (2002, p.28) dá continuidade a este raciocínio 

ao dizer que a maturidade de um discurso é revelada quando o autor se liberta do código e do 

sistema, estabelecendo novos padrões de relação das unidades.     

Na paródia, um texto se apodera do discurso de outro, dá-lhe nova roupagem, fazendo 

isto de forma explicita ou discreta, distorcendo o discurso original, geralmente voltado para tecer 

uma crítica bem-humorada.     

Um exemplo de Paródia pode ser encontrado na capa do livro: Histórias em Quadrões, 

pinturas de Maurício de Souza (Figura 5), onde pode ser visto o quadro Mona Lisa, do artista     

Leonardo da Vinci, parodiado por “Mônica Lisa”, personagem da revista em quadrinhos “Turma 

da Mônica”, do cartunista autor do livro.    Também é um caso de citação e paródia.     

https://www.dicio.com.br/brincalhao/
https://www.dicio.com.br/brincalhao/
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Figura 5     

                               Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/meu-olhar-te-acompanha/      

     

g) Pastiche     

No pastiche, os fragmentos de uma obra artística ou literária de outros autores são 

imitados, sejam eles músicos, escritores, pintores ou outros. É um processo que mistura estilos 

e, geralmente, são usados com deboche. O pastiche é visto como um tipo de colagem ou  

ajuntamento, “retalhos”, de vários textos.     

 O pastiche, na maioria das vezes, pode ser empregado com ironia ou gozação, mesmo 

não sendo esta a sua função.       

                                                                      
Figura 6     

Fonte:  https://www.terapeak.com/worth/vintage-1997-coca-cola-pull- chain-44-ceiling-fan-wlight-bottle-

shapeblades/370915324371/    
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No exemplo mostrado (Figura 6), vê-se um ventilador cujas pás, de forma estilizada, são 

garrafas de Coca Cola, garrafas do refrigerante, em um ventilador, dando a ideia de proporcionar 

frescor, tal qual um ventilador.      

     

h) Intertextualidade temática     

Segundo Fávero (2003, p.50), o termo intertextualidade temática nos induz a pensar em 

casos relativos a “tema”; e na verdade é isso o que acontece. É encontrada em textos pertencentes 

ao mesmo segmento, partilham temas próprios. Um caso típico deste tipo de intertextualidade 

ocorre nas relações entre matérias jornalísticas que focalizam um determinado assunto, em certo 

período, das histórias em quadrinhos de um mesmo autor com uma temática recorrente, várias 

versões de um filme, dentre outros.      

É encontrada entre textos que partilham os mesmos temas, como, por exemplo, as 

matérias jornalísticas de um mesmo dia ou período, um livro e seu filme.      

Essencialmente, a intertextualidade temática reside no ajuntamento de dois textos, ou 

obras, que abordam o mesmo tema, contudo utilizando discursos diferentes ou linguagens     

A intertextualidade temática é encontrada, por exemplo, entre textos científicos 

pertencentes a uma mesma área do saber ou uma mesma corrente de pensamento, que partilham 

temas e se servem de conceitos e terminologia próprios, já definidos no interior dessa área ou 

corrente teórica.  Exemplos:     

a) Um filme e a crítica do filme;    

b) Dois romances que tratam do mesmo tema: Dom Casmurro, de Machado de Assis; 

e São Bernardo, de Graciliano Ramos. Ambos abordam o ciúme, e um pretenso 

adultério.    

    

i) Intertextualidade intergenérica ou hibridização     

A intertextualidade intergenérica, ou hibridização, como alguns preferem chamar, é um 

fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma de outro gênero, tendo como fim a 

comunicação, objetivo principal de todo falar. Essa mistura pode ser facilmente vista em peças 

publicitárias. Este expediente é bastante utilizado com a intenção de tornar o texto mais atraente.       

https://www.dicio.com.br/partilham/
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Segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2008, p.34), é comum a utilização de fábulas, 

contos infantis e cartas em textos opinativos de jornais, assim como gêneros parodísticos, 

irônicos e argumentativos que constituem estrategicamente seus efeitos de sentido a partir da 

intergenericidade.       

No discurso publicitário a mistura de gêneros, ou indica a hibridização, ou mistura de 

gêneros, ou seja, um gênero toma a função de outro.      

Segundo Flores (2009, p.137), o termo hibridização, também chamada de construção 

híbrida ou hibridismo, presume que: “a fusão de dois enunciados, dois modos de falar, dois 

estilos, duas perspectivas semânticas e axiológicas em um só enunciado, cujos índices 

gramaticais e composicionais orientam para o fato de que o enunciado é de responsabilidade de 

um único falante.”               Exemplo:     

            O texto a seguir trata de um anúncio da empresa de fast food Burger King.     

   
Figura 7     

Fonte: http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper Ac7     

     

Neste anúncio da empresa de fast food Burger King (Figura 7), o produto anunciado é o 

sanduíche whopper (triplo). Seu conteúdo pode ser visto na foto, acompanhado da logomarca 

da empresa.     

No texto “Terremoto em São Paulo. Algum descuidado deve ter deixado um whopper   

http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
http://www.burgerking.com.br/menu-item/whopper%20Ac7
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triplo cair no chão,” as frases ditas de modo sequencial são próprias e características do gênero 

notícia. Em seu contexto, a redação tem uma postura hibrida ao fundir os valores do gênero 

notícia ao gênero publicitário, caracterizando, assim, de forma clara, um caso de 

intertextualidade intergenérica. Alia-se a isto o fato de que a peça publicitária foi elaborada de 

forma eficaz e criativa, atraindo o consumidor, também, pelo tom bem-humorado.     

Nesta dissertação, ao se falar de anúncios publicitários, reporta-se ao fato de que o 

segmento da publicidade e propaganda tem como característica a capacidade constante de 

inovação e transformação.      

De acordo com Marcuschi, desenquadrar um produto é uma forma de ré enquadrá-lo.     

A publicidade opera de maneira particularmente produtiva na subversão da 

ordem instituída para chamar a atenção sobre um produto. Parece que 

desenquadrar o produto de seu enquadre normal é uma forma de ré enquadrálo 

em novo enfoque para que o vejamos de forma mais nítida no mar de ofertas 

de produtos. (MARCUSCHI, 2008, p. 167).      

     

 j) Auto textualidade ou intratextualidade     

A auto textualidade se caracteriza quando um autor coloca em seu texto trechos de outras 

obras de sua autoria.      

Como exemplo de auto textualidade traz-se aqui uma música do cantor e compositor 

Chico Buarque de Holanda, intitulada Essa moça tá diferente, lançada em 1969. Vejamos um 

trecho.     

Essa moça tá diferente      

Essa moça é a tal da janela     

Que eu me cansei de cantar     

E agora está só na dela 
Botando só pra quebrar, Mas 
o tempo vai...     

Ao longo de toda música o autor fala que a moça está diferente, que não lhe dá mais 

atenção, que ela só samba escondida. O clima é de total desprezo para com o rapaz. No entanto, 

ele dá a entender que já conhece a moça há muito tempo, ao dizer: “essa moça é a tal da janela, 

que eu me cansei de cantar”. Neste caso, além de ocorrer uma situação de auto textualidade, 

será necessário ao leitor fazer uso de seu repertório de conhecimentos musicais para entender 

o que se passa. Não que precise cantar para entender, mas sim lembrar, ou conhecer, a música, 

do mesmo autor, intitulada “A banda”, do ano de 1966, vencedora do II Festival de Música 
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Popular Brasileira.  A tal “moça da janela, “que eu já cansei de cantar” é uma das personagens 

de “A banda”.     

 O trecho em que ela aparece na música é dito da seguinte forma: “A moça feia 

debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela”.  Neste caso, o autor se referiu, de 

maneira implícita, a um trecho de uma outra obra de sua autoria.      

Também como exemplo, o colunista Arnaldo Jabor recorre a este procedimento em sua  

crônica intitulada “Papai Noel derrete no Polo Norte”:      

Eu fui o primeiro da minha turminha de subúrbio a desconfiar que Papai Noel era 

uma fraude; comecei com ele e hoje tenho o Arruda de outros, neste país farto de 

mentirosos. ‘Papai Noel não existe!” – Foi meu grito revolucionário. [...] 

JABOR. O Estado de S. Paulo, (22 dez. 2009).          

    

O uso de intertexto próprio é recorrente por Jabor em suas crônicas. Este procedimento 

suscita a retomada de trechos de um texto em outro.      

 Por último, como exemplo de auto textualidade ou intratextualidade, um texto bíblico, 

do livro de Romanos, no qual o autor ressalta a fala de outrem, de grande influência, com a 

intenção de reforçar seu argumento. A saber:      

“Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas daí lugar à ira; porque está escrito: A 

mim pertence à vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor” (Romanos, capítulo 12, versículo  

19). No texto bíblico, o autor, com o intuito de reforçar seu argumento, refere-se a alguém de 

grande influência e importância na sociedade da época ao enfatizar: “diz o Senhor”, 

proporcionando estímulo e credibilidade à sua fala.      

     

k) Intertextualidade estilística     

A Intertextualidade estilística envolve estilos de discursos ou de textos.  Ocorre quando 

o texto reproduz jeitos ou variedades linguísticas existente em outros textos com diferentes fins.  

Tanto pode imitar, repetir ou parodiar estilos ou variedades linguísticas. É comum na 

intertextualidade estilística a reprodução de um dialeto, de um jargão profissional, de um estilo 

musical, ou a característica de um segmento literário.     

https://www.dicio.com.br/suscita/
https://www.dicio.com.br/suscita/
https://www.dicio.com.br/suscita/
https://www.dicio.com.br/suscita/
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Para melhor entendimento e embasar o que se disse acima, será aqui contada a história 

de Chapeuzinho vermelho. Em seguida, serão mostrados casos de intertextualidade estilística 

em publicações de grande circulação.     

História de chapeuzinho vermelho     

Era uma vez uma linda menina chamada chapeuzinho vermelho.      

Um certo dia sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para a sua avó que morava 
do outro lado do bosque.      

Chapeuzinho vermelho estava caminhando pelo bosque quando encontrou o lobo.      

- Aonde vai chapeuzinho? Perguntou o lobo.      

- Na casa da vovó levar uma cesta de doces. Respondeu Chapeuzinho.      

- Muito bem boa menina, por que não leva flores também?      

Enquanto Chapeuzinho colhia as flores o lobo correu para a casa da vovó. Bateu a porta 
e imitando a voz de chapeuzinho vermelho pediu para entrar.      

Assim que entrou deu um pulo e devorou a vovó inteirinha, depois colocou a touca, os 
óculos e se cobriu, esperando chapeuzinho.      

Quando chapeuzinho chegou o lobo pediu para ela chegar mais perto.      

- Vovó que orelhas grandes! Disse Chapeuzinho.      

- É para te ouvir melhor. Disse o lobo.      

- Que olhos enormes Vovó!      

- É para te ver melhor.      

- Que nariz comprido!      

- É para te cheirar.      

- E essa boca vovozinha, que grande!    - É pra te devorar!     

Então, o lobo pulou da cama e correu para pegar chapeuzinho.  Um lenhador que passava 

perto da casa ouviu o barulho e foi ver o que era.  O lobo tentou fugir, mas o lenhador atirou e 

matou o lobo.  Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó.  O lenhador 

abriu a barriga do lobo e tirou a vovó sã e salva.     Elas foram felizes para sempre.7     

     

Abaixo exemplos de intertextualidade estilística, tendo como protagonista o lobo. 

Destaca-se aqui, como modelo do que se quer mostrar, a Revista Cláudia cozinha, cujo 

conteúdo versa sobre culinária. Nela, a suposta manchete seria: “A Vovó se foi. Mas deixou o 

seu livro de receitas!”.  A luz deste exemplo, encontra-se disponível na internet8 será mostrado, 

abaixo, exemplos de como diferentes veículos de comunicação relatariam, ao estilo de sua 

linha editorial, a história de Chapeuzinho Vermelho.     

    

                                                 

7 Fonte: http://algumashistoriasinfantis.blogspot.com.br/2011/08/chapeuzinho-vermelho.html Acessado em 25/9/2017.     
8 Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/5829786/  Acessado em 23/2/2017    
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A saber:      

a) REVISTA VEJA - Lula sabia das intenções do lobo.      

b) REVISTA ISTO É - Gravações revelam que lobo foi assessor de político 

influente.      

c) REVISTA CLÁUDIA - Como chegar à casa da vovozinha sem se deixar 

enganar pelos lobos no caminho.      

d) CLAUDIA Cozinha - A Vovó se foi. Mas deixou o seu livro de receitas!      

e) REVISTA NOVA - Dez maneiras de levar um lobo à loucura na cama.      

f) PLAYBOY - (Ensaio fotográfico com Chapeuzinho uma semana depois) 

Veja o que só o lobo viu.      

g) REVISTA NOVA ESCOLA - Violência - caso Chapeuzinho Vermelho 

é um alerta para os pais e educadores.      

h) JORNAL FOLHA DE S. PAULO - Legenda da foto: ‘Chapeuzinho, à 

direita, aperta a mão de seu salvador ‟. Na matéria, box com um zoólogo 

explicando os hábitos dos lobos e um imenso infográfico mostrando 

como Chapeuzinho foi devorada e depois salva pelo lenhador.     

i) COMUNIDADES DO ORKUT - Eu já tirei meninas da barriga de lobos   

eu já fui um lobo.9     

           

O contexto sócio histórico é relevante na construção de sentidos. Desta forma, o não 

conhecimento da relação de dependência entre as situações que estão ligadas a um fato ou 

circunstância tal, pode acabar por não permitir o reconhecimento de temas aqui abordados e os 

seus sentidos.     

 A capacidade de resgatar os intertextos com os quais as peças publicitárias, a serem 

analisadas nesta dissertação, têm relação, torna-se essencial para a compreensão do sentido da 

publicidade. Assim sendo, entende-se que o fenômeno da Intertextualidade intervém 

decisivamente na compreensão textual, dado que a formação de sentidos é possível graças ao 

conhecimento dos intertextos com os quais os temas têm relação.      

     

     

     

    

                                                 

9 Fonte: https://pt.slideshare.net/miqueiasvitorino/a-intertextualidade-microaula  Acessado em 7/10/2017.    
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CAPÍTULO 2   O   DISCURSO PUBLICITÁRIO E O GÊNERO   

 ANÚNCIO PUBLICITÁRIO        

2.1 - O discurso publicitário     

O discurso publicitário é um influente e poderoso instrumento de comunicação. Sua 

atuação se dá em diferentes esferas da sociedade, em diferentes mídias, tendo como objetivo 

convencer ou persuadir o público acerca de determinado produto ou serviço, assim como manter 

ou conservar ideias, opiniões e comportamentos.      

Em sua construção, o texto publicitário possui elementos verbais e não-verbais, 

composto por gráficos, recursos visuais e imagens.  Tem como objetivo influenciar e despertar 

no leitor o desejo de consumo.   Com base neste propósito, sobressai um dos mais fortes recursos 

aos quais a linguagem publicitária recorre, a argumentação.      

Na linguagem publicitária, a argumentatividade é evidenciada na estrutura dos 

enunciados. É a força persuasiva e argumentativa dos enunciados publicitários que manipula as 

pessoas no sentido de que elas adotem determinado estilo de vida ou adquiram determinado 

produto ou serviço.      

O texto publicitário, visto de forma desatenta, por quem o lê, pode parecer apenas a união 

de meras palavras, sem uma intenção definida. No entanto, seu intento é o de cativar a atenção 

do público para o objeto da propaganda; conseguir a atenção de consumidores em potencial para 

um produto ou serviço, persuadindo-o a comprar.     

Em essência, este é o objetivo do discurso publicitário, uma produção textual, visual, ou 

verbo-visual, cujo alvo é obter a atenção de consumidores em potencial. A argumentação é toda 

voltada para o convencimento, enumerando motivos pelos quais a pessoa deve adquirir aquele 

produto ou serviço, expondo ao iminente comprador os atributos e características do, a partir 

daquele momento, indispensável bem ou serviço.    

 Segundo Figueiredo (2009, p 15), este processo ocorre da seguinte forma: o consumidor 

deseja a situação que está sendo oferecida, e o produto anunciado se apresenta como um    
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“passaporte” para ela. A ideia que está por trás desse processo é a emulação, que consiste em 

criar uma imagem, uma situação ideal na qual o consumidor se espelhe.     

Dependendo do que se pretende, o texto publicitário pode seguir por diferentes meios de 

se comunicar, de acordo com o seu objetivo, persuadindo, por meio de textos argumentativos, 

narrativos ou descritivos. Quando argumentativos, anunciam os motivos pelos quais a pessoa 

deve comprar algo; já os textos descritivos evidenciam características da empresa ou produto, e 

os narrativos exibem a empresa ou o produto.     

A elaboração de um texto publicitário demanda criatividade do comunicador, pois tem 

como intenção persuadir e obter a participação voluntária do consumidor, muitas vezes 

modificando completamente a sua atitude. Não obstante disso, para escrever um bom texto 

publicitário não é preciso apenas criatividade; é imprescindível conhecer o contexto do produto 

ou empresa, além de dominar as melhores técnicas e formas de persuasão.     

        Ainda em um texto publicitário, são permitidas flexibilidades em suas estratégias de 

comunicação, escolhidas de acordo com o produto ou serviço do segmento da sociedade que se 

quer atingir.  É da máxima importância conseguir a atenção do potencial consumidor.      

         De acordo com Figueiredo (2009, p 35), não basta apenas conseguir a atenção do cliente.      

Ao se conseguir a atenção do cliente, no empenho de convencê-lo, é necessário 

fornecer a este consumidor o máximo de informação possível, convencê-lo de 

que, realmente, nosso produto é muito bom e que vale a pena comprá-lo.   Mas 

essa continuidade não é tão simples. Não basta listar as características técnicas 

do produto; é necessário manter-se interessante, cativante e surpreendente até 

o final. Como um bom romance, um texto publicitário tem de “grudar” o leitor 

do começo ao fim.     

Ao observador mais atento, salta aos olhos que o discurso publicitário faz uso, de maneira 

eficaz e com perspicácia, de palavras que podem sugerir algo, além do seu sentido literal, através 

de associações com outras  palavras, outros contextos, ou outros diferentes recursos que 

remetam para significados fora do texto, adquirindo características  que reproduzem, com 

exatidão ou proximidade, formas  linguísticas e culturais e, principalmente, as que difundem 

estereótipos de fácil reconhecimento e que sejam compreensíveis.      

O discurso publicitário é elaborado intencionalmente de forma a expressar, instigar e 

sugerir ao consumo; geralmente, e de forma estratégica, baseados em pesquisas mercadológicas 

e motivacionais, atentas ao que acontece na época presente; atribuindo fascínio e atração a 

serviços e a produtos, conferindo-lhes imprescindibilidade.     
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2.2 - Linguagem publicitária e argumentatividade      

A argumentatividade é outra característica do texto publicitário em seu intuito de 

conquistar a atenção do consumidor. Segundo Sandmann (2001: 12), a linguagem, no texto 

publicitário, diferencia-se da linguagem dos demais textos “pela criatividade, pela busca de 

recursos expressivos que chamem a atenção do leitor”.      

     Neste tipo de texto, a escolha das palavras é de grande importância, pois é levada em conta 

a sua influência persuasiva. Mais que argumentar, é imperativo que a palavra envolva os 

indivíduos que fazem parte de uma interação comunicativa, inserindo-os em uma atmosfera de 

fantasias, desejos e sonhos.      

Neste processo de convencimento, o consumidor não se dá conta do quanto é 

influenciado, e envolvido pelo jogo linguístico. É persuadido a obter algo não planejado por ele. 

Através da argumentação, uma peça publicitária dá forma, mostra outros aspectos a um 

determinado produto, transformando-o em algo que representa certo modo de agir, de ser, ou 

que simboliza prestígio e ascensão, a ponto de a aquisição ser motivo de satisfação para aquele 

que compra, ou paga por serviços e mercadorias.      

      Segundo Abreu (2005, p. 19), a argumentação é importante para que se dê a persuasão:         

Para que ocorra a persuasão é necessário direcionar a argumentação para um 

interlocutor específico, alvo do discurso publicitário. Argumentar, segundo 

esse autor, é a arte de convencer e persuadir. Convencer é falar à razão do outro, 

demonstrando, provando; ao passo que persuadir é falar à emoção do outro, 

sensibilizando-o para agir. Nesse sentido, o discurso publicitário procura 

convencer e persuadir o seu interlocutor, motivando-o no campo racional e 

emocional.      

           A luz deste raciocínio, infere-se que o texto publicitário tem como destino grupos sociais 

específicos, e expressa a cultura a que ele pertence, podendo exercer influência no 

comportamento humano; e desta forma tem participação significativa no desenvolvimento do 

pensamento coletivo.      

Os valores vigentes na sociedade, incluindo as linguagens verbais e não-verbais 

empregadas no texto publicitário, estão relacionados à cultura do público a que se destina a peça 
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publicitária. Desta forma evita-se que haja um choque cultural, ou uma possível aversão à 

campanha por parte do público.      

Para mostrar o poder que a publicidade exerce sobre as pessoas, Carvalho (2000, p.17) 

diz que o discurso publicitário é um dos instrumentos de controle social. De tal modo, a 

publicidade prioriza elementos que contribuem ou influenciam na obtenção de um resultado. 

Tais como: valores do consumidor, sua visão de mundo e seus conhecimentos. Daí, ao se 

planejar uma campanha, ser importante o levantamento desses fatores, bem como a idade, o 

sexo, a religião e região, a fim de traçar o perfil do consumidor.      

Para convencer o consumidor, além de levar em consideração fatores sociais, a 

publicidade atenta, também e principalmente, para os recursos linguísticos.      

A respeito disso Carvalho (2000, p. 94) afirma que:      

 Todo enunciado tende a intervir persuasivamente no destinatário, com o 

propósito de modificar suas crenças, suas atitudes e até sua identidade. Os 

enunciados que compõem a mensagem publicitária potencializam essa 

tendência, e para isso contam com recursos cotidianos da língua, acrescidos 

daqueles que decorrem da preocupação estética. Desse modo, o casamento 

arte/persuasão torna-se duradouro e convincente.      

O discurso publicitário é construído por meio de estratégias (que podem ser verbais ou 

não-verbais) adequadas ao seu objetivo de persuadir. Quando bem construído e embasado em 

estratégias bem traçadas permite o sucesso da publicidade como instrumento de persuasão.      

   Ainda é preciso destacar que o discurso publicitário usa recursos estilísticos e argumentativos 

da linguagem cotidiana voltada para informar e manipular. Assim, no discurso publicitário, há 

uma base informativa que é manipulada para atender aos propósitos de persuasão em 

determinado anúncio, por exemplo. Portanto, a linguagem publicitária é persuasiva. No 

desenvolvimento do texto, o leitor é considerado como consumidor em potencial, e a mensagem 

do anúncio atua sobre esse leitor de modo a despertar as necessidades humanas e a incitar 

paixões. É fundamental que a publicidade leve à ação de comprar. Não levando, o seu objetivo 

precípuo, que é vender, não será alcançado.       

De acordo com Rabaça e Barbosa (1987, p.481), o discurso publicitário é definido como 

o discurso produzido pelas práticas de publicidade e propaganda, que constituem formas de 

comunicação persuasiva.       
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Para que uma mensagem seja entendida, e tenha efeitos consideráveis, é levado em conta 

o fato de os destinatários serem pessoas diferentes; e também o fato de haver diferença 

econômica e social, entre públicos; daí a diligência na elaboração de uma peça publicitária, 

notadamente com relação à mensagem a ele destinada, atentando para o texto suasório, de modo 

a obter a resposta desejável, ou seja: o convencimento do consumidor.      

     A não observação, por parte do anunciante, dessa diferença existente entre os públicos, 

é motivo de fracasso em peças publicitárias nas quais não foi feito um levantamento do público 

a que se destina. Não atentaram para este fato importantíssimo, daí não obterem sucesso em 

sua empreitada publicitária.     

   Dessa forma, se pode inferir sobre como persuadir um público específico. Durante o processo 

de elaboração da mensagem, deve-se atentar para as características do grupo que se quer atingir 

durante o processo comunicativo.     

  Ao se consultar a literatura a respeito do discurso publicitário, observou-se que a aprovação de 

uma mensagem, muitas vezes, é proveniente da confiabilidade que a fonte tem junto ao público 

receptor. Desta forma, ocorre que a mesma credibilidade que um grupo possa vir a ter, pode não 

ocorrer em outro grupo. Por conta disto, é razoável deduzir que os responsáveis pela divulgação 

de produtos ou serviços venham a se dedicar ao estudo de melhores meios para chegar ao 

público-alvo.      

Neste contexto, ressalta-se o fato de que a constante presença da publicidade a torna 

importante na criação de hábitos de consumo. Não se pode aqui afirmar que ela será responsável 

pelo acréscimo de habilidades cognitivas, desenvolvimento e formação de um indivíduo, mas 

cria desejos, fixa fatos na memória, forma opiniões e muda hábitos culturais,       

É através da redação publicitária que a mídia consolida, em textos, um grande número de 

significados numa só palavra, com multiplicidade de sentidos, objetivando à persuasão e 

fazendo uso de textos, fotos, legendas, filmes e informações alusivas ao segmento cultural que 

se quer abordar.     

De acordo Rocha (1995, p.35), é de se esperar que a publicidade também sofra 

transformações, principalmente em uma sociedade capitalista que busca comunicação com 

públicos consumidores onde eles estiverem. E é de interesse das mídias que os anunciantes 

utilizem dos seus canais como elo de comunicação com seus consumidores, já que são os 
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comerciais que pagam boa parte dos conteúdos gratuitos e sustentam a mídia para os 

espectadores.        

Segundo Covaleski (2010, p. 47) na publicidade é crescente e perceptível o surgimento 

de soluções híbridas que aliam as funções de anunciar, entreter e interagir, de modo 

concomitante: uma nova comunicação publicitária, para novos emissores e receptores.      

Os expedientes empregados pelo discurso publicitário   são convincentes, fazem uso de 

uma linguagem rica e criativa, que deslumbra, encanta, inova e transforma. Em nosso cotidiano, 

convivemos com uma quantidade enorme de mensagens encantadoras nos estimulando a 

comprar.            

A internet, uma mídia potente e abrangente, tem como aliados modernos recursos 

eletrônicos periféricos, como smartfones, tablets e outros.     

  Conhecedores do mercado e profissionais da área de Comunicação Social afirmam que 

a perspectiva é de que são findos os formatos tradicionais de mensagens de propaganda 

convencional.      

Para Covalesk (2010, p.20), a chegada da HDTV10 (high-definition television) e das novas 

mídias mais interativas precipitam a evolução para uma publicidade que interage, seleciona, 

fragmenta e que, sobretudo, não se parece com a comunicação publicitária tradicional.   Daí a 

importância de se analisar e de se pesquisar a inclusão da publicidade nas novas mídias, e o 

porquê de uma peça publicitária se destacar ou ter maior aceitação que outras.      

Com a chegada de mídias cada vez mais interativas, os profissionais do segmento 

publicitário que, em trabalho conjunto e coordenado, se utilizam da linguagem e de recursos 

técnicos para persuadir e cativar o público, envolvendo-o com seu enredo fascinante, tendo 

como finalidade abiscoitar a sua adesão a uma compra.     

 É primordial que estes profissionais estejam sempre a par e atualizados das evoluções 

do mercado publicitário, das novas tecnologias que, oportunamente, possa vir a utilizar, e das 

transformações e avanços advindos da sociedade que o cerca, reparando como essas mudanças 

                                                 

10 HDTV é a sigla em inglês de High-Definition Television, que em português quer dizer "Televisão de Alta 

Definição". Consiste em um sistema digital de transmissão de dados televisivos, com uma resolução superior aos 

dos formatos tradicionais. Fonte:  https://www.significados.com.br/hdtv/    Acessado em 18/3/2017.     
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têm se refletido, de modo a poder, via peças publicitarias, interagir com o seu público alvo e, 

desta forma, otimizar e dar continuidade profícua na realização do processo comunicativo e no 

aperfeiçoamento de sua carreira.      

Ressalta-se a boa fama dos profissionais brasileiros de publicidade e propaganda, 

principalmente os de criação, cujo estilo de trabalho surpreende os estrangeiros.     

Renato Fernandez, diretor de criação mundial na Agência de Publicidade Gatorade na 

TBWA/Chiat/Day Los Angeles, onde está há quase quatro anos, relata que:      

Uma verdade expressa é que a “escola brasileira” ajuda a se “virar” em 

qualquer lugar. “O brasileiro faz seu trabalho acontecer com o cliente e o 

orçamento que for, porque esse é o único jeito de se sobressair. A 

competitividade para entrar e se firmar numa agência no Brasil é bem maior. 

Então, a gente já chega aqui treinado. Mas apesar da excelente reputação 

criativa do Brasil no mundo, é preciso entender que no exterior a cultura, os 

processos e objetivos são bem diferentes. E tem gente que não se adapta tão 

facilmente.11     

         Já Christiano Neves, publicitário da Integrated Creative Director na JWT London, relata 

que:     

 Os convites para trabalhar fora são cada vez mais frequentes para os 

brasileiros.  O fato de o Brasil ser uma das três maiores potências da 

propaganda mundial, com profissionais multidisciplinares, sempre munidos de 

uma imensa fome criativa, tem ajudado e muito para que esses convites no 

exterior aconteçam cada vez mais.12     

 Dito isto, destaca-se que em uma agência de publicidade é fundamental aos profissionais 

de redação serem criativos, qualidade de grande valia e necessária, para redigir um bom texto, 

cuja finalidade é seduzir e obter cumplicidade junto ao público alvo, atingindo o objetivo 

desejado.      

Além da criatividade, será mister ao profissional o domínio das técnicas de persuasão. 

No entanto, para redigir um bom texto publicitário não é preciso apenas criatividade. É 

necessário, também, estar atento ao contexto em que o produto está sendo lançado, por exemplo: 

se há alguma conotação político/partidária, se é relativo a moda da época ou se está associado a 

algum clube ou evento esportivo. Todo um conjunto de elementos deve ser levado em conta 

                                                 

11 Fonte:http://propmark.com.br/mercado/publicitarios-brasileiros-ganham-o-dobro-trabalhando-no-exterior; Acessado em 

20/3/2017.     

12 Idem.     
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visando a se ter um texto atualizado, claro, convincente, adequado e sedutor, elaborado segundo 

as melhores formas e técnicas de persuasão.       

O fruto da labuta dos publicitários13 é a atratividade, que deve ser demonstrada a ponto 

de os “comerciais” estimularem o interesse e exercerem sedução, alicerçados em códigos   

verbais e não-verbais altamente persuasivos, de grau e intensidade elevados, através dos quais é 

possível entender e deduzir algo.      

Embora a publicidade esteja tão presente no cotidiano da maioria dos indivíduos, e seu 

conceito pareça algo tão claramente compreensível, torna-se imprescindível uma definição que 

seja clara e sirva aos propósitos deste estudo.     

Segundo Sant’anna (2007, p.75-6), a publicidade deriva de público (do latim publicus) e 

designa a qualidade do que é público.  Nas palavras do estudioso:    

Significa o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia. [...] A 

publicidade é uma técnica de comunicação de massa, paga com a precípua de fornecer informações, 

desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender produtos 

ou serviços. A publicidade serve para realizar as tarefas de comunicação de massa com economia, 

velocidade e volume maiores que os obtidos através de quaisquer outros meios. [...]     A televisão, 

como importante veículo de mídia, e as tecnologias vindas com ela, como transmissão em HD 

(High Definition), UHDTV (Ultra High Definition Television), de plasma e tantas outras, 

colaboraram para que as peças  publicitárias dessem um grande salto, pois além de, 

geograficamente, abrangerem mais regiões, melhoraram, também, a qualidade das imagens, 

exigindo do anunciante uma mais cuidada elaboração de cenários, figurinos e maquiagens dos 

atores, visto que os detalhes agora podem ser mais notados. Como os anunciantes querem vender 

seus produtos e serviços, o esmero em bem aparecer é acirrado.      

A evolução tecnológica também se faz presente nas agências de publicidade. Novas 

metodologias de comunicação envolvendo equipamentos de filmagem, edição, foto, vídeo e a 

qualificação dos profissionais, notadamente os de redação e criação.  Observa-se aqui o fato de 

a publicidade brasileira ter sido, por diversas vezes, premiada em concursos internacionais, 

galgando espaço junto a grandes empresas do ramo, onde a atividade publicitária é de ponta, 

                                                 

13 Aquele que se especializou em publicidade; quem desenvolve, compõe e executa campanhas para divulgar um 

produto, uma empresa.     
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não ficando a dever em nada aos grandes centros mundiais, onde a publicidade, igualmente, é 

de boa qualidade.14     

 2.3 -  O gênero anúncio publicitário impresso     

Mesmo não tendo um modo de elaboração rigoroso, o gênero anúncio publicitário 

impresso, de uma maneira geral, é assim composto: o título, por vezes acompanhado de um 

subtítulo, colocado abaixo do título principal, vindo como um desdobramento ou especificação 

deste, e a imagem. Estes elementos são acompanhados de um texto curto, que reforça o assunto 

do título. Completam este quadro, o nome da marca, o logotipo do anunciante e um slogan.      

Os anúncios impressos não precisam necessariamente ter esta sequência, como se fosse 

algo imutável.  Na verdade, ela serve de parâmetro, não é uma regra, até porque a atividade 

publicitária é permeada por procedimentos altamente criativos, onde o convencional não é 

prioridade.     

Em um anúncio impresso, trabalham em consonância: o slogan e a imagem (ilustração) 

e a chamada para o tema, no caso o produto ou serviço a ser divulgado. Estes dados têm de 

trabalhar em conjunto, de modo que a peça impressa anuncie de forma clara e objetiva, atingindo 

o seu objetivo, que é estimular e persuadir, levando o público ao consumo.      

São diversas as formas pelas quais um anúncio impresso pode ser veiculado. Dentre elas 

estão: mala direta, catálogos promocionais, folders, sacolas de supermercado, publicações em 

revistas e jornais, em sites, banners, painéis de rodoviárias e aeroportos, no transporte público, 

e outros. No entanto, é de vital importância saber valer-se dos benefícios de cada um e conhecer 

as suas características, adequando-as de acordo com a mensagem.     

 A mídia impressa é cada vez mais abrangente, e se faz cada vez mais representativa no 

cenário publicitário, estando em campanhas das principais marcas e empresas do mundo todo. 

A forma como apresenta suas ideias, reporta fielmente o discurso da publicidade no que 

concerne à persuasão e ao convencimento, aliada à procura constante de interagir com o público 

de diferentes níveis sociais e econômicos.      

                                                 

14 O Brasil foi o quinto maior mercado publicitário do mundo em 2015, segundo estudo da Zenith Optimedia. O    

Brasil está em terceiro lugar entre os dez países que mais contribuíram para o crescimento dos gastos com    
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 Reitera-se, aqui, o fato de que a produção de um anúncio publicitário tem como 

objetivo vender produtos ou serviços. Ao ser elaborado um anúncio, a intenção é desenvolver e 

estimular  nas pessoas a vontade de consumir e, geralmente, a mensagem é de fácil 

entendimento, claro e evidente, não suscetível de dúvidas. 15    

Para o fabricante do produto, e para quem o anuncia, é desnecessário demonstrar as 

fases de produção do mesmo, que, ao ser anunciado, é mostrado pronto e acabado. Quando 

muito, como no caso de móveis residenciais, por exemplo, é dito o tipo de madeira usada 

e, no caso de automóveis, características de segurança e mecânicas.      

É fundamental, e muito levado em conta, destacar as diferenças do produto ora 

anunciado em relação a seus concorrentes do mesmo seguimento no mercado, anunciando 

o de forma a que tome ares de ser um produto diferente, sem qualquer ou alguma 

semelhança com outro; não possuidor de caraterísticas que denotam igualdade. Atribuindo 

poder, padrões de beleza e status a ele.  Desta forma, por meio da narrativa, enumerando 

as qualidades do produto, e das imagens mostradas, é que o anunciante procurará persuadir 

um possível consumidor.       

De acordo com Vestergaard e Schroder, (2004, p. 241), os atributos conferidos ao 

produto induzem a compra, levando o comprador a se sentir possuidor de algo especial, 

transferindo para si as mesmas qualidades do produto, proporcionando um salto em sua 

autoestima.  Para os autores:    

Hoje, porém, o valor simbólico de um produto é criado em campanhas 

planejadas e transferidos às pessoas que o adquirem e consomem: o 

anúncio o transmite ao consumidor através da mercadoria, que assim se 

reveste de poderes mágicos, deixando o consumidor inativo 

(VESTERGAARD & SCHRODER, 2004, p. 241).      

Assim sendo, nota-se a forte influência dos anúncios publicitários junto à sociedade. 

A massificada divulgação, aliada as muitas mídias eletrônicas, cada vez mais desenvolvidas 

tecnologicamente, contribuem para que o ímpeto consumidor das pessoas acelere 

freneticamente em direção ao consumo de bens e serviços.      

                                                 

15 O crescimento de gastos com anúncios teve o maior crescimento entre todas as regiões do mundo. Fonte:   

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2013/06/brasil-ser-5-maiormercadopublicitario-domundo-

em2015.html  acessado em 4/2/2017.     
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Atenta-se para o fato de que no gênero anúncio publicitário, são usadas imagens 

com muitas cores, com o intuito estimular e chamar a atenção do público consumidor para 

o que se quer comercializar.      

Segundo Trindade (2012. P.27), a linguagem persuasiva é o principal recurso usado neste 

tipo de comunicação.      

O propósito comunicativo é concebido pela sua linguagem persuasiva, que 

tenta convencer o leitor/consumidor a comprar algum produto, marca ou 

serviço. Além disso, espera-se que o anúncio publicitário estimule desejos e 

crie necessidades, convencendo o consumidor de que o produto anunciado irá 

satisfazê-lo.       

Como exemplo das características de uma peça publicitária, será mostrado, a seguir, 

o anúncio de uma marca de produtos de beleza, há muito tempo no mercado e bem 

conhecida dos brasileiros, principalmente das mulheres, O Boticário.      

.      
Figura 8 – O Boticário     

Fonte: https://arrasandonobatomvermelho.blogspot.com.br/2014/08/qual-presente-seu-pai-merece.html     

      

Neste comercial (Figura 8), destaca-se a homenagem, feita pela empresa, O Boticário, 

aos pais, por ocasião da data em que se comemora o Dia dos pais. Na foto, podemos ver a 

imagem de um suposto pai erguendo uma criança, que faz as vezes de filha.     

   A foto, com ambos os personagens sorrindo, evidencia a alegria e a aproximação de pais e 

filhos. Atenta-se para o fato de o pai estar levantando a criança, em gesto análogo a de um 

desportista levantando um troféu. Daí se poder inferir que a frase: "Você é o maior troféu do seu 

pai, mas ele pode ganhar mais alguns” se refere, de forma implícita, às fragrâncias masculinas 

da linha de produtos de O Boticário.     

Ao adotar esta linha de raciocínio, O Boticário procura descrever e reproduzir, de forma 

lúdica e com emoção, ocasiões especiais, de modo que a lembrança de seus produtos se perpetue 
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na memória, passando a ser uma das opções de presente, não só no Dia dos pais, mas em 

diferentes datas comemorativas, como aniversário, Natal e outras mais.     

Na elaboração deste comercial, foram usados recursos do gênero anúncio publicitário.    

Atentou-se para alguns dados estruturais recorrentes neste tipo de gênero.      

A saber:     

    

    

    

TEMA     

Homenagem ao dia dos pais     

SLOGAN: FRASE CURTA, DE FÁCIL MEMORIZAÇÃO UTILIZADA EM ANÚNCIOS.     

     

LOGOMARCA     

      
LOGOTIPO: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA QUE REPRESENTA O NOME DE UMA 

EMPRESA, INSTITUIÇÃO, MARCA.      

                                                                                     
     

Independentemente de alguns destes itens acima serem comuns em anúncios 

publicitários, não se pode vê-los como sendo algo constante e rotineiro, com esta mesma 

configuração. Há anúncios que não seguem esta sequência, podendo, também, se 

apresentarem em forma de letra de música, receitas, poemas e etc.      

Estas formas são chamadas de gêneros híbridos, os quais Koch e Elias (2006, p. 114), 

afirmam ser o fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma de um outro gênero, 

tendo em vista o propósito de comunicação. Observa-se ser de grande valia, notadamente para 

o consumidor, aquele para quem o gênero anúncio publicitário se dirige, o exercício da leitura 

atenta, procurando não somente ler, mas também interpretar o que se lê e concluir, aprender 

com a nova informação, reter a informação, aumentando assim a sua bagagem de 

informações, o seu repertório de conhecimentos. Deste modo, infere-se sua participação junto 
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à sociedade em que vive será mais efetiva, terá voz ativa, mais argumentos e visão para decidir 

o rumo de sua vida.      

Com tudo até aqui dito e demonstrado a respeito do gênero publicitário impresso, pôde 

se ter conhecimento da importância e da relevância deste estilo, o qual, em um pequeno espaço, 

deve mostrar ao público as caraterísticas e qualidades essenciais de um serviço, marca ou 

produto, adequando está divulgação às características e qualidades do veículo usado como 

mídia.  Desta forma, terá maiores perspectivas de ser bem-sucedido em seu intuito de persuadir 

o consumidor e, consequentemente, de levá-lo ao consumo, graças ao uso eficiente das 

ferramentas que possui.      

     

2.4 - Elementos de um anúncio publicitário     

a) O Slogan      

Em uma peça publicitária, principalmente nas impressas, é de praxe vir em destaque, ou 

caixa alta, o Slogan, e logo abaixo a mensagem, escrita com caracteres e texto de fácil 

entendimento em letras maiores.     

De acordo com Gonzales (2003, p.25), a preocupação principal, no Slogan, não é com o 

conteúdo da informação sobre o produto divulgado, mas com o receptor. Por conta desta 

preocupação é que nos enunciados nos Slogan são usados recursos estilísticos apropriados ao 

tema, de modo a transmitir, de forma expressiva e clara, a mensagem persuasiva, abordando 

aquele que compra como uma pessoa considerada, de modo isolado em sua comunidade, e não 

como mais um na massa de indivíduos.     

Exemplos de Slogan:     

                                
Figura 9 – Drogaria Big-Ben     

Fonte: http://www.encontraimperatriz.com.br/empresas/drogarias-big-ben-2/     
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                       Figura 10     

Fonte: https://www.facebook.com/brascar.autopecas/     

     

Nestes dois Slogans, cada empresa procura evidenciar as suas qualidades e serviços 

prestados, apelando para a sensibilidade do iminente consumidor.      

Em seu slogan, a rede de Drogarias BIG BEM (Figura 9), deixa a entender, de forma 

explícita e fazendo uso de trocadilho envolvendo o nome da empresa, que a saúde é algo muito 

importante, ao dizer: “Sua saúde é um big bem”. Ao mesmo tempo, nos leva a crer que o 

medicamento necessário para a saúde do cliente será encontrado em suas lojas.     

Já o segundo slogan, da BRASCAR - Autopeças, (Figura 10), é composto por frases que 

descrevem as qualidades dos serviços prestados pela empresa, tais como:  seus “ótimos preços”, 

seus “produtos de qualidade” e o “Atendimento diferenciado”. Tais características conferem 

credibilidade junto aos possíveis clientes, exercendo grande poder de persuasão.     

Em ambos os exemplos, observa-se que todos eles são de comunicação clara e fácil 

entendimento, como se espera de um slogan.     

     

   b) O texto      

 Em um anúncio comercial contemporâneo o texto tende a ser curto, de modo a se captar 

a mensagem instantaneamente. Seu tamanho equivale a um parágrafo. O que se percebe ao longo 

do tempo é a diminuição do texto, que tende a ser curto. Seu tamanho equivale a um parágrafo. 

Um outro tipo de texto, composto harmoniosamente de introdução, desenvolvimento e 

conclusão, também é usado, dependendo do tipo de produto e da mídia a ser veiculado o anúncio.     

https://www.facebook.com/brascar.autopecas/
https://www.facebook.com/brascar.autopecas/
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https://www.facebook.com/brascar.autopecas/


53     

     

     

De acordo Gonzales (2003, p. 21), o texto é a argumentação verbal que aparece logo 

abaixo da imagem do anúncio e tem como objetivo informar sobre o produto, serviço ou ideia 

que está divulgando e, também, persuadir o leitor.       

Ainda de acordo com Gonzales as ideias de informação e persuasão, decorrem de 

argumentos usados para persuadir, dando informações a respeito do produto e de convocações 

aflorando o lado emocional das pessoas; e assim induzindo-as ao consumo.      

Há dois tipos de texto: o que será veiculado em rádio, que pode ser bem mais longo, e o 

que será veiculado em veículo impresso, ou TV, bem curto.     

Exemplo de texto veiculado em rádio. Este pode ser mais longo.     

A Farmácia Drogasil está sempre pronta para melhor lhe atender. Por isso, 

atende com plantão permanente, para que você possa ter a tranquilidade que 

precisa, quando sua saúde exigir cuidados. Medicamentos, perfumaria e 

cosméticos. Sua saúde pediu, o médico receitou: então vá até a Drogasil e 

encontre o atendimento e os preços que você procura. Farmácia Drogasil, 

atendimento dia e noite no centro da cidade. Fazemos entregas em domicílio. 

Ligue para 2495-3737       

Como exemplo de texto publicitário, (Figura 11) mostra-se aqui a peça publicitária de 

uma empresa de dedetização, enfatizando que para este tipo de serviço podem ser encontrados 

preços mais em conta. O texto diz: “É claro que existem empresas mais baratas”.  Como todo 

serviço de dedetização trata do extermínio de insetos, incluindo baratas, o texto se aproveita 

desta característica e em seu segundo parágrafo faz um trocadilho envolvendo “barata” preço e  

“barata” inseto, e diz: “Mas é isso que você quer, mais baratas?”, tornado a comunicação, além 

de clara e objetiva, de fácil entendimento e de muito bom humor, conforme pode ser visto na 

figura 11.    
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Figura 11     

Fonte:  htts:br.pinterest.com/pin/261982903299094344/        

      

c) Imagem     

Em uma peça publicitária a imagem pode dar a entender claramente o seu significado ou 

demonstrar ou apontar algo, através de indicações, indícios, pistas etc. Seu significado em 

diversos contextos é definido pelo título do anúncio, mensagem linguística que segue e sugere  

seu significado.      

 A imagem em um anúncio está relacionada à ilustração que frequentemente o compõe.   

Gonzales (2003, p.19) afirma que “uma boa imagem pode valer mais do que mil palavras”, 

porque é ela que dá vida ao anúncio, chama a atenção do consumidor para o texto publicitário 

e, em consequência disso, desperta o desejo de compra do produto.     

No anúncio abaixo (Figura 12), a foto mostra um menino, sorridente, empunhando uma 

lata de Neston, produto de uma conhecida empresa alimentícia mundial, a Nestlé. A imagem 

passa a ideia de que o menino está oferendo, ou demonstrando o tipo e a marca de leite que ele 

consume.     

Esta imagem cairá de maneira sugestiva aos olhos de uma mãe, dado ao estímulo recebido 

de vir a ser seu filho uma criança saudável e com disposição, advinda do consumo deste produto.    

Sob esta perspectiva, o anúncio alcançará o seu objetivo de seduzir o cliente:      
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                                                                 Figura 12      
Fonte: http://tradeye.blogspot.com.br/2009/05/nestle-renova-marca-e-antigo-slogan-de.html     

     

d)  As cores     

Com relação a cores, em muitos anúncios são empregados artifícios  relativos à imagem, 

cujo objetivo é realçá-la e destacá-la, conferindo-lhe diferentes significados, e contribuindo para 

persuadir o leitor/consumidor, sendo que os significados comunicados pelas cores modificam 

de sociedade para sociedade e acompanham os ditames da moda. Assim sendo, o seu uso com 

parcimônia, e o conhecimento dos meandros de sua aplicação, facilitam a memorização do texto 

do comercial, permitindo mais facilmente o alcance de seus objetivos.      

 Também as cores têm importância capital na produção de um texto publicitário, visto que 

as suas utilizações devem ocorrer em combinação com o retorno que se deseja ter dos 

consumidores. Ressalta-se que a significação das cores em um texto é definida pelas afinidades 

existentes entre as mensagens verbais e não verbais nele presentes.      

É primordial considerar as cores dentro do tema do anúncio, pois são as mensagens 

linguísticas que determinam a significação, de determinada cor, no texto. Para Gonzales (2003, 

p.20), uma cor pode adotar diferentes significados, dependendo do texto em que está colocada, 

porque é a coerência textual que permite detectar quais dos vários significados da cor empregada 

se encaixam naquele contexto.      

Ainda com relação a cores, Farina (1986, p. 62) acrescenta que as cores não têm apenas 

significados em Publicidade, algumas delas têm grande utilidade na hora de vender um produto, 

publicar um comercial, etc. Uma cor errada em um comercial, por exemplo, pode passar uma 

ideia indesejada ao cliente.      
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e)  Marca e logotipo 16     

  O logotipo é a representação gráfica que contém o nome e o símbolo de uma marca, 

identificando, tornando-a um emblema visual capaz de caracterizá-la e identificá-la junto ao 

público.  Geralmente, é composto por uma imagem, por um estilo de letra ou ajuntamento delas, 

de modo a desenvolver um design, criando uma ligação com os consumidores e potenciais 

consumidores.     

A elaboração de um logotipo não é tarefa fácil, e demanda muita responsabilidade e 

comprometimento empresarial, pois deverá expressar a essência e o princípios da empresa.  Em 

uma agência de publicidade os responsáveis pela criação de logotipos, geralmente diretores de 

arte ou designers, além da necessidade de terem conhecimento e domínio do efeito psicológico 

das cores e das formas, devem ter, também, um vasto repertório de conhecimentos, tanto 

culturais quanto de vida, de modo que possam fazer uso profícuo deste saber. Deve ser o mais 

original possível e único, não devendo lembrar em nada uma outra empresa, principalmente as 

concorrentes diretas.      

          É imprescindível que este tipo de representação gráfica seja de fácil leitura, que contém 

o nome e o símbolo de uma marca, cuja clareza e nitidez facilite o entendimento, mesmo que 

em pequenas formas, sob o risco de ser visto apenas como um borrão, principalmente quando 

em impressões preto e branco.     

É vital que um logotipo seja de fácil identificação, de modo que as pessoas o reconheçam 

com facilidade, seja distinguido ou reconhecido sem dificuldade.      

Abaixo logos, todos de fácil identificação, dada a notoriedade e ao longo tempo de 

existência, o que os tornam de fácil reconhecimento junto ao público, mesmo não tendo o nome 

da empresa junto a ele.      

     Logotipo do Clube Botafogo de Futebol e Regatas     

                                                 

16 Logotipo, ou logo, é o conceito da área da publicidade, marketing e branding que consiste na representação 

visual ou gráfica que identifica uma marca ou empresa. O logotipo tem o objetivo de diferenciar uma marca dos 

seus concorrentes, criando uma ligação com os consumidores e potenciais consumidores. Fonte: 

https://www.significados.com.br/logotipo/ Acessado em 5/3/2017.     
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                                                                                        Figura 13     

                     Fonte: https://www.footballpictures.net/wallpaper-botafogo-logo-png-8752.htm     

     

Logotipo da Rede Globo de Televisão     

     

                                              
                                                                  Figura 14     
                 Fonte: https://conteudo.imguol.com.br/blogs/31/files/2017/01/globo1.png     

     

- Logotipo da Coca-Cola Refrescos     

    
Figura 15    

http://www.b9.com.br/31953/coca-cola-lanca-desafio-para-redesign-de-logotipo/     

  Outra característica de um logotipo é a de que não deve ser mudado constantemente. É normal 

grandes empresas levarem anos, e até décadas, para mudar o seu visual, e quando mudam.  

Observa-se o fato de que quando as mudanças ocorrem, elas não radicais. Muitas delas mantem 

o novo logo com cores e traços semelhantes ao antigo, de modo que a mudança não seja radical, 

a ponto de o consumidor perder a identificação.     

Rabaça e Barbosa (1987, p.383) veem a marca como um símbolo ou sinal que funciona 

como elemento identificador e representativo de uma empresa, uma instituição, um produto.      

Observa-se que os traços de uma logomarca refletem a originalidade da marca, tornandoa 

conhecida para o público consumidor. A forma como o produto é conhecido, induz ao nome 
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simbólico. Uma vez que a marca fica popularmente conhecida pelo objeto, produto ou serviço 

produzido por essa marca, o vocabulário popular o tem como o nome do próprio objeto.    

De um modo geral, isso acontece a partir do sucesso da marca lançada inicialmente no mercado.      

Exemplos:      

A máquina copiadora virou sinônimo de “xerox”.     

 A fita adesiva passou a ser chamada de “Durex”; e Água sanitária virou 

“Cândida”.     

De acordo com o que Carvalho (2009, p. 37e 39) explica, a marca e o logotipo 

individualizam o produto lhe atribuindo significações afetivas, levando o público a fazer ilações 

positivas em diferentes níveis; daí, muitas vezes, a marca valer mais do que o produto ou serviço.       

Segundo Gonzales (2003 p.23), uma marca pode ser estabelecida de várias formas.     

   

a) Marca nominativa ou logomarca: quando a marca faz uso de uma 

palavra, que pode ser o nome da empresa, da instituição ou do produto, em 

forma gráfica ou sonora. A marca é feita por dois processos: formações 

vernáculas e empréstimos linguísticos.      
b) Marca figurativa: é constituída de um símbolo visual, figurativo 

(desenho do objeto) ou emblemático, que reporta ou não à atividade ou ao nome 

da empresa. Essa marca é chamada de signo puro, por não depender de 

qualquer elemento verbal para a sua percepção.      
c) Marcas mistas ou corporativas: quando um nome é associado a um sinal 

(desenho). Ex.: Nestlé, Estrela, Texaco e outras.      
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CAPÍTULO  3      

 ANÚNCIOS QUE FAZEM USO DA INTERTEXTUALIDADE:     

A CAMPANHA DA HORTIFRUTI        

Conforme já dito aqui, a intertextualidade é a percepção de um texto a partir de um outro 

texto já existente. Na Publicidade, este entendimento de um texto em outro ocorre de várias 

maneiras, seja na reconstrução de uma frase, mostrando-a de uma outra forma, ou, por exemplo, 

em um ditado popular muito conhecido, na forma de paródia, seja na forma de uma música, 

imagens, obras de arte ou versos.      

Assim sendo, pode se asseverar que muitas propagandas se amparam na compreensão de 

um texto a partir de outro, usando, habilmente, um poderoso recurso criativo.     

Neste contexto, de acordo com Tavares (2005, p. 30), a presença da intertextualidade 

manifesta e a constitutiva se dá pelo uso de metáforas em geral:     

Na publicidade, a presença da intertextualidade manifesta se nota pelo uso de 

metáforas em geral, expressões populares, letras de música, apropriação de 

frases ou palavras ditas por personalidades como apelos discursivos que 

rapidamente entram na mente dos indivíduos. Já a intertextualidade 

constitutiva é a própria essência narrativa publicitária, mediante o uso das 

palavras e o seu artifício linguístico de produção, dirigida ao consumo como 

estratégia social de pertencimento, aceitação e valorização.      

        

Em situações onde se dá a intertextualidade, ocorre de propagandas se amoldarem, de 

forma comparável, a um texto já conhecido.  No entanto, o conhecimento deste texto, 

obviamente, requer um conhecimento prévio, advindo das muitas informações que recebemos 

diariamente, e que nos auxiliam a identificar e a entender coisas e fatos a nós apresentados de 

maneira implícita. É nessa relação, permeada por elementos presentes em sua bagagem cultural, 

que acontece o envolvimento do público consumidor com a marca. É quando acontece uma 

identificação.      

Nesse sentido, a propaganda dedica-se a oferecer uma forma de adequar e criar pontos 

de vista, levando aquele que lê o anúncio ao entendimento da mensagem, e de onde ela, 

originalmente, teve a ideia concebida. É necessário haver uma analogia, uma lembrança na 

mente do consumidor, de modo a se estabelecer certa familiaridade entre ele e os produtos, 

marcas ou serviços, concluindo-se, por inferência, que a publicidade faz uso intencional da 

intertextualidade visando à produção de sentidos.      
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A motivação para a realização desta dissertação, deu se devido à importância de se 

esclarecer, com exemplos e ilustrações, a interação, proximidade e cumplicidade existente na 

relação estabelecida entre o discurso publicitário e os recursos da intertextualidade.      

O dito até aqui teve o intuito de introduzir, esclarecer e produzir efeito para o 

entendimento do tópico que será agora desenvolvido neste terceiro capítulo, que discorre a 

respeito de anúncios que fazem uso da intertextualidade.       

     

3.1 -  A respeito dos anúncios publicitários da Hortifruti    

Optou-se por analisar a campanha da Hortifruti, pelo fato de ela apresentar em seus 

anúncios, diferentes processos intertextuais, propícios e oportunos no sentido de mostrar a 

presença da intertextualidade e produção de sentidos no discurso publicitário, que é o intento 

deste trabalho.  Ao se falar a respeito de anúncios de empresas do ramo alimentício, como 

supermercados e sacolões. Geralmente nos vem à lembrança aquele comercial padrão, com 

frases repetitivas e sem originalidade, marcada por muitos clichês.     

Porém, a Rede Hortifruti mostrou que o discurso publicitário pode inovar e surpreender, 

e o fez, por meio de uma campanha marcada pela originalidade e criatividade.     

Os anúncios da série em análise tiveram como protagonistas os produtos vendidos na 

Rede Hortifruti, tais como verduras, frutas e legumes, que atuam como personagem principal ou 

tema.     

A campanha da Hortifruti, graças a sua criatividade e com uma forma diferente de 

apresentar produtos, apropriando-se de signos de grande aceitação popular, como filmes de 

cinema e seus personagens, contou com o precioso auxílio dos  recursos da intertextualidade, 

tais como: paródias, metáforas, alusão e outras, incluindo nesta toada algumas outras figuras de 

linguagem e uma boa dose de bom humor, tornando os anúncios mais enfáticos e de fácil 

entendimento, conferindo-lhes maior aceitação e entendimento da parte do consumidor, 

deixando de lado o modo tradicional de apresentar produtos.      

A partir deste paradigma, foram criados laços de confiança e conceitos positivos com 

relação aos produtos, influenciando na decisão de compra.     
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No entanto, por mais recursos que fossem usados, ou criatividade que se empregasse, 

nada disso teria valido a pena se tais expedientes não tivessem respaldo no universo cultural do 

leitor, proporcionando-lhe facilidade de entendimento, notadamente de alguns elementos 

implícitos, que se apresentam de modo singular, suscitando associações intertextuais.      

    A campanha publicitária da Hortifruti realça e dá importância a uma vida saudável, e 

é composta por quatro fases.     

Segundo Castro, Oliveira e Muÿlder (2016, p.137):    

A primeira fase da campanha consiste em “depoimentos” dos produtos, 

caracterizados pelo slogan “Hortifruti: Pra quem quer o melhor”. São falas de 

personagens, humanizados, que interpelam diretamente o 

consumidor/interlocutor. O abacaxi, por exemplo, afirma: “Aí, princesa, meu 

castelo é logo ali na Hortifruti”. A segunda fase decorreu do sucesso da 

anterior: os produtos viraram “celebridades”, indo parar na capa de uma revista 

de famosos, a fictícia Cascas, paródia de uma conhecida revista semanal, 

voltada para a vida, eventos e curiosidades de personalidades do contexto 

nacional e internacional. O coco, como numa entrevista, declara: “Quando se 

está no topo, todos querem te derrubar”. O terceiro momento levou as 

“celebridades” para Hollywood. Nessa fase, os textos exploraram títulos de 

filmes. O coentro, por exemplo, estrela o filme “E o coentro levou”. Nessa fase, 

o slogan é “Hortifruti: Aqui a natureza é a estrela”. O quarto momento foram 

os ritmos musicais, em que os produtos aparecem como cantores, apresentando 

canções nacionais e internacionais, como o morango, que canta: “Descobri que 

morango é demais”. A sucessão das várias campanhas levou a uma sofisticação 

dos textos, que se tornaram mais densos, e cuja complexidade discursiva exigia 

uma abrangência cultural maior.17     

    

Foi de interesse para a elaboração deste trabalho a terceira fase da campanha, o momento 

em que as “celebridades” foram para Hollywood. Nessa fase, os textos exploraram títulos de 

filmes.  A Campanha Hollywood foi lançada em 2008 e desenvolvida pela Agência MP 

Publicidade, do Estado do Espírito Santo, sendo Mônica Debbané, diretora de criação, Gustavo 

Rodrigues, diretor de arte, e Rodrigo Pegoretti, redator.      

Nesta campanha, os produtos da Hortifruti foram associados a nomes de filmes 

conhecidos, nacionais e internacionais, buscando nos filmes recursos intertextuais persuasivos, 

notadamente a paródia, tendo sido apresentados como “celebridades” internacionais, assim 

como aconteceu com os artistas Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Sônia Braga e outros, 

                                                 

17 Fonte: http://fumec.br/revistas/pretexto/article/view/5515/artigo%207%20-%202%202017.pdf  . Acessado em 03/10/17.     
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originando um impacto favorável e de grande identificação e aceitação pelo público 

consumidor.      

Esta campanha teve como slogan a frase: “Aqui a natureza é a estrela”, permitindo ao 

leitor inferir quanto a interpretação de imagens, que, pelo modo como foram veiculadas 

oportunizaram o uso de metáforas, alusões, paródias, metonímias e palavras de semelhança 

fonética, mas de diferentes significados, diferenças as quais estas palavras, quando juntas com 

imagens, são capazes de levar o leitor ao entendimento.      

Segundo Mônica Debbané, diretora de criação da Agência MP Publicidade, o conceito 

deste anúncio publicitário...     

[...] Surgiu a partir de uma necessidade de entender o cliente, seus desafios e o 

sentimento em relação aos seus produtos comercializados, uma vez que, o 

mesmo produto que vende no Hortifruti vende no supermercado. Então, 

precisamos justamente quebrar essa barreira. O ponto de venda é o grande 

diferencial do Hortifruti. Então, nos atemos aos produtos e vimos que na 

Hortifruti eles são diferentes, são bem tratados, são felizes. Nós ouvimos os 

vegetais e transmitimos isso ao consumidor. Então, quando eles ficaram 

famosos, nada mais natural do que ir para as capas das revistas ou aparecer no 

cinema. Surpresas? Sempre. [...]18     

 A Campanha Hollywood recebeu diversos prêmios na época como “Ouro” no 12º 

Prêmio de Propaganda O Globo (2009), “Prata” no XXIII Prêmio Colibri (2009), foi finalista 

no Profissionais do Ano da Rede Globo (2008), foi finalista também no Prêmio Aberje (2008), 

e foi consagrada em três categorias (dois ouros e uma prata) no XXII Prêmio Colibri (2008)19    

A Empresa Hortifruti possui:20     

- 34 lojas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.     

- Frota própria com mais de 230 veículos que transportam 16 mil toneladas de 

frutas, legumes e verduras todos os meses, do campo às bancas em até 24 

horas.     

                                                 

18 Fonte:http://omelhordomarketing.com.br/mp-publicidade-uma-agencia-do-brasil-no-espirito-santo/ Acessado em 20/09/2017.     

     
19 https://newtrade.com.br/industria/marketing/hortifruti-lanca-netflix-do-varejo-em-novacampanhadecomunicacao/  . 

Acessado em 20/09/2017     
20 Fonte: http://www.hortifruti.com.br/quem-somos/sobre-a-hortifruti/ Acessado em 09/09/2017.     
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- 1,8 milhão de clientes por mês.        

- Equipe com mais de 5 mil colaboradores.     

- É a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil     

Sua estratégia de mídia abrangia a mídia externa, anúncios em cinemas, blogs 

patrocinados, pontos de venda e redes sociais. O slogan da campanha foi: “Hortifruti: Aqui a 

natureza é a estrela”.     

O slogan identifica a Rede Hortifruti na Campanha Hollywood. Tanto a logomarca 

quanto o slogan podem ser vistos em todas as peças publicitárias, tornando-o um elemento 

fundamental na veiculação dessa campanha.       

Com relação ao tema usado como slogan, “Aqui a natureza é a estrela”, nos induz à 

existência de uma relação de proximidade com Hollywood, cidade onde são realizadas as 

grandes produções cinematográficas do cinema mundial, onde circulam as grandes estrelas, 

dentre as quais, metaforicamente, estão incluídas as “estrelas” da Hortifruti, pairando assim a 

dedução de que os produtos da Hortifruti são como estrelas de cinema.     

    

3.2 - A Campanha Hollywood     

A cidade americana de Hollywood, em Los Angeles, é a meca do cinema mundial, onde 

são feitas as grandes produções cinematográficas, cujos filmes têm sido vencedores de prêmios 

de cinema. Logo, o título da campanha publicitária, intitulada Hollywood, é uma alusão a esta 

cidade e ao tipo de entretenimento lá produzido. Neste trabalho, doravante, serão mostrados, 

como exemplo, anúncios relativos a filmes nacionais e estrangeiros.     

     

É na forma inovadora como a Campanha Hollywood foi feita que se pode perceber, 

claramente, a presença da intertextualidade como expediente para envolver e atrair a atenção 

de supostos consumidores.    

No que diz respeito a forma bem-humorada e descontraída de produtos serem 

apresentados, pode ser aplicado a série de produtos da Hortifruti.  Bergson (2001, p. 2) é de 
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parecer que há comicidade nas formas que os homens dão às coisas, e não naquilo que é 

propriamente humano, a saber:       

 Não há comicidade fora daquilo que é propriamente humano. Uma paisagem 

poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou feia; nunca será risível. 

Rimos de um animal, mas por termos surpreendido nele uma atitude humana 

ou uma expressão humana. Rimos de um chapéu; mas então não estamos 

gracejando com o pedaço de feltro ou de palha, mas com a forma que os 

homens lhe deram, com o capricho humano que lhe serviu de molde.     

     

Percebe-se, a todo instante, a presença da intertextualidade como recurso para envolver 

e atrair a atenção do público consumidor.     

Já na fase inicial da campanha, a palavra Hortifruti é mostrada em um letreiro (Figura 

17), de modo semelhante ao visto na cidade de Hollywood, com os mesmos caracteres, em 

primorosa adaptação e ajuste ao original, conforme mostrado na figura 22.     

     
Figura 16     

Fonte: http://www.sitedecuriosidades.com/im/g/FBDA4.jpg     

     

     

     
     

Figura 17     

http://www.sitedecuriosidades.com/im/g/FBDA4.jpg
http://www.sitedecuriosidades.com/im/g/FBDA4.jpg
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http://www.sitedecuriosidades.com/im/g/FBDA4.jpg
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Fonte: www.hortifruti.com.br     

     

Na campanha Hollywood, os produtos comercializados pela Hortifruti são 

apresentados como protagonistas do filme ao qual se quer apropriar. Desta forma, destaca-se 

a presença da interdiscursividade nesta série de anúncios, havendo uma relação metafórica 

entre o discurso publicitário e o dos filmes, adequando-se enredos e personagens, 

transformando os produtos da Hortifruti em estrelas de Hollywood, como se fossem, 

hipoteticamente, personagens de filmes de cinema produzidos naquela cidade americana, e 

várias produções brasileiras.    

Vê-se na figura 40 o cartaz do filme O menino maluquinho parodiado pelo anúncio 

(Figura 18), cujo título no cartaz e apresentado da seguinte forma: O pepino maluquinho     

     
Figura: 18     

http://produtexto.blogspot.com.br/2010/05/blog-post_309.html     

     

     
                                                                             Figura: 19     
               Fonte:https://danielagogoni.wordpress.com/2014/05/25/menino-maluquinho-o-musical/     

     
Ressalta-se a importância da imagem nesta campanha, promovendo a identificação do 

público consumidor com os produtos/personagens, além de, subliminarmente, suscitar a 

persuasão. Por outro lado, estas características, caracterizando uma paródia, o uso da 

http://www.hortifruti.com.br/
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paronomásia, e a semelhança imagética, colaboram para evidenciar o que se quer mostrar neste 

trabalho, que é a presença da intertextualidade na publicidade, conforme se verá a seguir.     

    

3.3 - Inovação e intertextualidade      

Ao se estabelecer uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio 

de uma comparação não explícita, na qual hortifrutigranjeiros são como estrelas de Hollywood, 

surgiu uma nova maneira de divulgar produtos hortifrutigranjeiros.      

 Ao longo de toda campanha constatou-se que os textos foram elaborados de modo a 

serem transmitidos, ou sentidos, de forma implícita, tendo esta característica ficado evidente 

pelo fato de que as peças publicitárias a eles correspondentes serem alusivas e semelhantes aos 

nomes dos filmes escolhidos, além de possuírem semelhança gráfica e fonética.      

Alguns exemplos de títulos que fazem alusão a nomes de filmes, e possuem uma 

semelhança fonética e gráfica.    

    

SEMELHANÇA FONÉTICA     FILME /ANÚNCIO PUBLICITÁRIO     

Coração/Pimentão     Coração valente / Pimentão valente     

Janela / Berinjela      Janela indiscreta / Berinjela indiscreta      

Diabo / Quiabo     O diabo Veste Prada / O quiabo Veste Prada/   

Face/Alface     A outra face / A outra alface     

Vento/Coentro     E o vento levou / E o coentro levou     

Noviça / Hortaliça    A noviça Rebelde / A hortaliça Rebelde/     

    

De acordo com Cavalcanti (2012, p.79), na intertextualidade implícita não há menção da 

fonte:     

Intertextualidade implícita ocorre quando o intertexto é exposto sem nenhuma 

menção à fonte. Neste caso, existem duas possibilidades, ou seguir a direção 

argumentativa do intertexto, apoiando-a ou endossando-a; ou colocá-lo em 

questão, argumentando em sentido contrário. Nesse segundo caso de 

intertextualidade implícita, ou seja, com valor de subversão, a inferência do 

intertexto é crucial para a construção de sentido.     

     

Assim sendo, na forma implícita não há menção da fonte para o público, ficando o 

entendimento por conta da união de dois elementos: o repertório de conhecimentos do leitor, 

aliado às inferências lógicas.      
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A fim de demonstrar como é feito o uso da intertextualidade em uma peça publicitária, 

será mostrado, como exemplo, o anúncio de um produto da Rede Hortifruti, a Couve-Flor,     

“estrela” do filme “Couve-Flor e seus dois maridos”, (Figura 20) em alusão ao filme: “Dona    

Flor e seus dois maridos”     

A apropriação intertextual desta peça publicitária envolve diversos elementos.  A 

começar pela posição do título na peça publicitária, que foi deslocado da cabeceira da cama para 

uma parede, em posição mais abaixo.      

Observa-se, também, a ocorrência de uma relação dialógica entre as frases: “Ela ficou 

dividida entre dois amores da Hortifruti” e “Ela dá a receita certa para amar dois homens”, 

existentes tanto na peça publicitária quanto no cartaz do filme, caracterizando uma interação 

entre textos, conforme se vê nas figuras 41 e 42.     

As famílias de letras são as mesmas, tanto no cartaz do filme original quanto na peça 

publicitária. A sensualidade da “Dona Couve-Flor” não é evidenciada, como a de “Dona Flor”, 

ficando tal característica subtendida por meio do conhecimento prévio do público.      

       
Figura 20     

http://www.imdb.com/title/tt0077452/mediaviewer/rm4094172416     

     

http://www.imdb.com/title/tt0077452/mediaviewer/rm4094172416
http://www.imdb.com/title/tt0077452/mediaviewer/rm4094172416
http://www.imdb.com/title/tt0077452/mediaviewer/rm4094172416
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http://www.imdb.com/title/tt0077452/mediaviewer/rm4094172416
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Figura 21    

http://hortiflix.com.br/hortifilme/couve-flor-dois-maridos/     

 Ainda com relação às duas imagens, atenta-se para o fato de que “Dona Flor”, ao passar 

a ser “couve flor”, também leva consigo o perfil dos maridos. Observa-se que passam a ser 

vegetais, característica bem marcante dos personagens, apenas com algumas diferenças pontuais 

em relação aos personagens que interpretam no filme.  A saber: “Dona Flor”, interpretada por 

Sônia Braga, era casada com o personagem vivido pelo ator José Wilker, o malandro Vadinho, 

que só queria saber de farras e jogatina nas boates da cidade. Logo, Vadinho é a “pimenta” 

colocada do lado esquerdo de “Dona Couve-Flor”, conforme se apropriou o cartaz do anúncio. 

No entanto, a vida desregrada de Vadinho ocasionou a sua morte, ficando Dona Flor viúva. Ela 

se casou de novo, com o farmacêutico, Dr. Teodoro Madureira, personagem interpretado por 

Mauro Mendonça, conhecido por ser reservado e sem graça, e representado na peça publicitária 

por um chuchu, colocado à direita do cartaz21     

Neste comercial da Couve-Flor, a semelhança fonética e gráfica existente entre os 

nomes dos filmes e dos legumes serviu como elemento facilitador ao entendimento do anúncio. 

Foi feito um trocadilho, intencional, com o nome do filme, dando-lhe duplo sentido, 

proporcionando a mensagem publicitária um melhor nível de compreensão e entendimento do 

que se quer transmitir, além de um saudável ar de descontração e, consequentemente, maior 

empatia junto ao público consumidor.     

                                                 

21 A resenha do filme se encontra em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dona_Flor_e_Seus_Dois_Maridos_(filme)  

Acessado em 03/10/2017     
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Reitera-se que esta campanha se dá no terreno da paródia, vista em seus títulos, de modo 

a fazer com que os produtos da Hortifruti se tornem conhecidos, usando-se como recurso, um 

ramo do entretenimento, o segmento cinematográfico.       

No entanto, há que se observar que o uso da paródia exige o máximo possível de 

identidade com o leitor, de modo a produzir sentidos a partir de uma linguagem comum as partes. 

Para que a paródia seja reconhecida como tal, e interpretada, deve haver códigos comuns entre 

o codificador e o descodificador.     

Vejamos abaixo outro exemplo de peça publicitária onde a paródia se faz presente. A 

título de ilustração e contribuição para o entendimento do uso da paródia, será mostrado, abaixo, 

um anúncio publicitário da Hortifruti e o cartaz original do filme a que ele se relaciona.     

Vejamos:     

    
                                                              Figura 22    

                                    Fonte: www.hortifruti.com.br     

     

                                    

                          

http://www.hortifruti.com.br/
http://www.hortifruti.com.br/
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Figura 23     

        http://www.adorocinema.com/filmes/filme-1183/     

         

Com relação ao texto da figura 22, observa-se que foi elaborado à luz do texto da figura 

23, que o influenciou de forma direta.  Na verdade, o intertexto se dá sem que o autor precise 

localizá-lo precisamente, bastando para sempre ativar o seu repertório de conhecimentos.    

Neles, a paródia se manifesta não somente nos textos, mas também por intermédio das 

imagens, incluindo a semelhança das letras, fundamentando a paródia e acrescentando 

elementos para a produção de sentidos.      

No tocante ao visual, a imagem da figura 22 é composta pelos seguintes elementos 

visuais: uma espiga de milho que, mesmo não sendo humana, se apresenta com características 

humanas, usando uma gravata borboleta, e uma pequena espiga de milho, em forma de pistola, 

sobre uma de suas folhas, caracterizando assim uma paródia imitativa.     

 A gravata borboleta usada pela espiga de milho é um acessório de vestimenta usado por 

quem veste smoking, e o agente 007 ao longo deste filme usa este tipo de roupa, havendo, neste 

caso, a apropriação de um dos elementos usados pelo protagonista do filme original.      

A relação entre as imagens das figuras 22 e 23 pode ser vista sob a seguinte perspectiva:     

o protagonista do filme é um agente secreto, sua atividade profissional é a espionagem, o que 

em geral é feito em prol de uma nação ou entidade.  O elemento paródico está no fato de que 

tanto o anúncio quanto o filme original apresentam similaridade quando se trata do título do 

personagem: “007”, presente em ambos. Um é “O espigão’ que me amava”, (Figura 22), o outro 

“007, é “O espião que me amava” (Figura 23).    

 Há, em ambas as imagens, uma relação de semelhança entre as palavras “espigão” e     

“espião”, ambas com o mesmo número de sílabas, havendo nelas uma rima, na qual há 

coincidência das vogais “e” “i” e “ão”. Vejamos: es-pi-gão  e es-pi-ão.       

Também como forma de paródia, observa-se no anúncio, (Figura 22), a seguinte frase:     

“Um agente a serviço de sua majestade, o cliente.” A partir desta frase verifica-se uma relação 

em paralelo, pois, assim como, segundo o enredo do filme, o Agente 007 está a serviço de “Sua    

Majestade”, a Rainha da Inglaterra, a espiga de milho está serviço de uma outra “majestade”, o 

cliente da Hortifruti.      
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Com relação à veiculação dos anúncios da Hortifruti, ressalta-se a importância de um 

dos veículos de comunicação utilizados para a divulgação de anúncios publicitários, o outdoor.     

 Nele, a leitura geralmente é feita rapidamente, pois comumente ficam em lugares 

públicos, onde as pessoas estão de passagem, a pé, no transporte coletivo ou de carro, daí a 

necessidade de a mensagem ser de rápido e fácil entendimento, dada a transitoriedade do leitor, 

daí a importância e a necessidade do texto imagético ser eficiente, de as imagens dialogarem 

com os textos, como vemos nas figuras 22 e 23, onde o produto vendido pela Hortifruti, no caso 

a espiga de milho, está em destaque e é apoiada pelo texto, fazendo referência indireta ao filme.       

    

 3.4 - Uso de recursos de semelhança fonética na persuasão     

Ao longo de uma campanha publicitária como esta da Hortifruti, nota-se o quanto os 

recursos fonéticos são usados visando a persuasão. Prender a atenção e persuadir o consumidor 

são grandes desafios da publicidade. A concorrência é grande, tanto no sentido comercial quanto 

aos muitos sons e imagens do cotidiano de uma pessoa.     

Para vencer este desafio, é imprescindível e fundamental que os profissionais que 

elaboram peças publicitárias tenham capacidade criadora, fertilidade de ideias, conhecimento 

dos muitos elementos linguísticos, textuais e discursivos, de aspectos fonéticos, de figuras de 

linguagem e outros tantos recursos de grande valia para a elaboração de um texto convincente.     

Destaca-se a importância da paródia, muito usada nos anúncios da Hortifruti, e pode ser 

vista como um recurso eficaz usado para reforçar, junto ao consumidor, a lembrança de um 

produto ou serviço que se quer tornar conhecido. A paródia se empenha em atiçar a memória e 

propícia à comunicação imediata na divulgação e fixação de marcas.     

Assim como no caso dos anúncios da Campanha Hollywood, inspirada em filmes de 

cinema, é de praxe que a paródia procure inspiração e contribuições nas artes. Quanto a esta   

relação paródia/artes, Sant’Anna (2003, p. 7) é do seguinte parecer:     

A paródia é um efeito sintomático de algo que ocorre com a arte de nosso 

tempo. Ou seja: a frequência com que aparecem textos parodísticos testemunha 

que a arte contemporânea se compraz num exercício de linguagem onde a 

linguagem se dobra sobre si mesma num jogo de espelhos.    
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A Agência de Publicidade MP Publicidade, responsável pela produção dos anúncios da 

Hortifruti, faz uso criativo de elementos de persuasão visando obter a atenção e a empatia do 

consumidor, conquistando-o para junto da empresa e, consequentemente, para o consumo de 

seus produtos.      

Elementos verbais e imagéticos são arrolados ao discurso publicitário, resultando na 

fixação da marca Hortifruti de modo subliminar, não explícito, ficando solidamente conhecida 

e fazendo parte do cotidiano das pessoas, deixando paulatinamente de ser uma novidade e 

mudando de patamar. A Hortifruti pretende passar a ser vista como uma empresa sólida, onde o 

consumidor encontrará as “estrelas de Hollywood”, fato que pode ser interpretado como 

produtos de qualidade, pertinho de sua casa, proporcionando bons serviços e prestígio à sua 

clientela.     

Os   anúncios   da Hortifruti empregam em seus textos, com frequência, a paródia como 

instrumento de intertextualidade, estabelecendo uma analogia textual e imagética com os filmes 

abordados pela Campanha Hollywood, antropomorfizando legumes, frutas e verduras, 

passando-os ao nível de “garotos-propaganda” da empresa, em cartazes semelhantes aos dos 

filmes de cinema. Mais do que garotos propagandas, passam a protagonistas em títulos de 

conhecidos filmes nacionais e estrangeiros, evidenciando fortemente a presença da paródia nos 

anúncios da empresa.      

   Desta forma, infere-se que a Hortifruti, ao apresentar seus produtos de modo informal, 

descontraído e de fácil compreensão, pretendeu deixar junto ao consumidor um bom conceito 

dos produtos que comercializa, verdadeiras “estrelas”, “produtos-celebridades”, conforme 

podem ser vistos no anúncios,  culminando num relacionamento de muita empatia entre o cliente 

e a empresa, coroando todo um processo de divulgação, onde o empenho  e a habilidade no uso 

de recursos intertextuais, notadamente a paródia, foi bem-sucedido.     

A parodia não é só um meio desenvolvido para conseguir alguma coisa, mas também um 

recurso cujo objetivo é levar ao entendimento da peça publicitária, diminuindo a possibilidade 

de falhas na comunicação e na produção de sentidos, aliado a iminente possibilidade de 

memorização da marca.     

Parodiar entretém, altera o estado emocional por conta das características inovadoras 

aplicadas ao antigo texto, assim como também seduz, fascina e encanta, atributos os quais a 
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publicidade tem afinidade e como propósito, surgindo daí, convenientemente, a paródia 

publicitária.      

No entanto, para que o uso da intertextualidade, notadamente a paródia, tenha êxito, é 

imprescindível que o leitor seja capaz de reconhecer a presença do intertexto através da ativação 

do texto-fonte em sua memória discursiva. Caso não haja vinculação entre o texto e o suposto 

conhecimento prévio, a intertextualidade não será alcançada e, consequentemente, haverá um 

rompimento no processo de construção de sentido.     

 A luz deste raciocínio, serão mostrados agora o uso da capacidade criativa e os meios 

usados como estratégia persuasiva nas paródias publicitárias da Rede Hortifruti, bem como a 

relevância do conhecimento prévio para o entendimento de uma mensagem publicitária.     

 Como exemplo, a peça publicitária Pimentão valente, alusiva ao filme Coração valente.     

   Figura 24     
Fonte: http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hollywood/     

     

     

                          
                    Figura 25     

                   https://www.filmeseseriesonline.gratis/coracao-valente-legendado/      
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Conforme podem ser vistos na figura 24, dentre os elementos imagéticos contidos na 

peça publicitária, ressalta-se com destaque a cor vermelha do pimentão, semelhante ‘a cor do 

cartaz do filme original, (Figura 25). Por se tratar de um filme que retrata a história de um 

guerreiro patriota, a cor vermelha está adequada ao conteúdo do filme. É tida como uma cor 

viva, que na fantasia do imaginário popular lembra energia, amor ardente, fogo e paixão, 

sentimentos vividos pelo protagonista do filme Coração valente em sua luta pela soberania de 

seu país e pela vida de sua amada.     

 Ainda na peça publicitária, figura 24, é possível ver, ao fundo, cordilheiras cobertas de 

neve e labaredas de fogo, estando em primeiro plano o pimentão, usando roupa xadrez e uma 

espada transpassada em sua “cintura”, roupa própria da cultura escocesa, mostrada no filme, e 

ao fundo labaredas que mostram as circunstâncias de luta ferrenha do protagonista do filme, 

agora contextualizada pelo pimentão em uma conjuntura de guerra, em lugar montanhoso e frio, 

ambiente típico da Escócia.     

A respeito da espada, ressalta-se que é uma arma usada quando o combate é realizado 

entre duas pessoas. No filme, o protagonista lutava bravamente usando uma espada, incutindo 

no consumidor a noção de coragem e valentia, um verdadeiro Pimentão Valente, confirmado 

pela legenda “Ele se libertou dos preços altos”.      

No mesmo contexto, a paródia contida na legenda “Ele se libertou dos preços altos” se 

insere no contexto em que o personagem principal, William Wallace, ficou livre de seus 

inimigos.  Da mesma forma, o pimentão, “valente guerreiro” da Hortifruti, livrou-se dos preços 

altos.     

Como se viu, o protagonista da peça publicitária se apossou das características do 

protagonista do filme, incluindo roupas, espada e cenário. Como se pode observar, a paródia se 

valeu de um discurso já existente, contando com o conhecimento prévio do leitor, seduzindo o 

quanto aos valores do produto, um pimentão “valente”, e desta forma produzindo sentidos, 

atingindo a memória e a fixação do produto na mente.     

Também como forma de intertextualidade, observa-se que o título Pimentão Valente, é 

uma paródia adequada ao título do filme Coração Valente; havendo semelhança fonética entre 

as palavras “Pimentão” e “Coração”.   Ainda com relação a estas palavras, ambas se equivalem 

quanto ao número de sílabas, três: “Co-ra-ção” – “Pi-men-tão”, havendo também entre elas uma  
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outra peculiar semelhança fonética. Na última sílaba ambas terminam em “ão”, 

complementando todo um processo intertextual, onde a presença da paródia foi primordial para 

efeito de produção de sentidos nas peças publicitárias.            

      

3.5 - Análise de anúncios     

         3.5.1 - Horta de elite -Tropa de elite       

Começamos com Tropa de elite, uma produção cinematográfica brasileira, escolhido 

como o filme de abertura do Festival de cinema do Rio em 2007.      

Tropa de elite é um filme policial, lançado em 2007. Seu tema aborda a corrupção e a 

violência urbana. O ator principal é Wagner Moura, no papel de Capitão Nascimento, um 

policial dedicado integralmente a sua função e em virtude disso é extremamente estressado. É 

policial do BOPE - Batalhão De Operações Especiais, militares da elite da Policia Militar do 

Rio de Janeiro. No filme, a missão da Tropa de Elite é a de dar segurança ao Papa na sua visita 

ao Rio de Janeiro.22     

 Ao apropriar-se da imagem do filme original, retomando-o de forma implícita, vemos o 

tomate como recurso paródico no “papel principal”, apresentando um novo sentido, adequado a 

uma nova proposta, que é apresentar os produtos da Hortifruti.     

A paródia do filme é contextualizada no anúncio da Hortifruti intitulado Horta de elite. É 

latente a presença da intertextualidade nas imagens da campanha (Figura 26). A 

intertextualidade imagética vista na peça publicitária é implícita, dado que não há menção de 

sua origem.  É classificada como uma alusão, pois nos induz ligeiramente a confrontar a imagem, 

ao cartaz do filme original.     

 Constata-se que o cartaz do anúncio publicitário procura assemelhar-se, de forma 

explícita, à imagem do cartaz do filme. Neste caso há alusão, através do “personagem” tomate, 

usando uma boina preta, tal qual os membros da tropa policial de elite, assemelhando-se à   

imagem do “Capitão Nascimento”, ocorrendo, neste caso, uma metáfora visual.     

                                                 

22 Fonte: http://navegandonoconhecimento02.blogspot.com.br/2014/04/resenha-do-filme-tropa-de-elite-1.html  Acessada  em 

10/10/2017.     
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 De acordo com Vieira (2010, p. 54), as metáforas visuais traçam paralelismos com algo 

diferente:      

As metáforas visuais, tem caráter representativo intencional de um signo. É por 

essa razão que a metáfora estabelece um paralelo entre o caráter representativo 

do signo, o seu significado e algo diferente dele. Em resumo, podemos afirmar 

que a metáfora visual é uma similaridade na aparência.       

     

        
Figura 26        

Fonte: http://hortiflix.com.br/hortifilme/horta-de-elite/     

     

           
Figura 27      

Filme Fonte: http://amoniteroi.com.br/eventos/cinemas/filme-tropa-de-elite-2/       

     

No filme, há um bordão: Se não aguentar pede pra sair, dito pelo “capitão”, aos gritos, 

para os militares que estão no limite de suas forças durante o duro treinamento militar, dado aos 

recrutas que querem virar um “caveira”, como são chamados os membros do Batalhão de 
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Operações Especiais-BOPE, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, quartel onde é lotado o 

personagem da trama cinematográfica. O bordão é muito conhecido e dito de forma descontraída 

pelos que assistiram ao filme.     

 Outro exemplo de uso da paródia usada para produção de sentidos está subentendido na 

qualidade dos produtos vendidos pela Rede Hortifruti, vindos de uma Horta de elite.  Daí ser 

explicita e ameaçadora a paródica frase da Hortifruti, vista na peça publicitária, dedicada aos 

seus concorrentes na região: “Se não for hortifrúti, pede pra sair”,      

Ao longo da campanha, os hortifrutigranjeiros são entendidos como integrantes de uma 

corporação chamada Hortifruti, a melhor que existe no mercado, semelhante, hipoteticamente, 

ao Batalhão de Operações Especiais-BOPE, a elite da polícia, onde é lotado o “Capitão” 

Nascimento”.     

Ainda com relação a esta frase, observa-se no cartaz do filme (Figura 27), que na letra     

“O”, da palavra “TROPA”, há a figura de uma caveira com uma faca encravada de cima para 

baixo, ladeada por duas pistolas, símbolo do BOPE.     

Já no cartaz do anúncio (Figura 26), há uma significativa alteração. A palavra “TROPA” 

foi substituída por “HORTA”, e o símbolo de uma caveira, na letra “O”, foi substituído por um 

vegetal com garfo e faca cruzados (Figura 29), como algo a ser ingerido, caracterizando, assim, 

um típico caso de alusão.     

Quanto ao título da peça publicitária Horta de Elite, ele equivale ao título do filme Tropa 

de Elite, sendo as palavras “Horta” e “Tropa” de diferentes significados, mas que possuem 

semelhanças no som e a mesma quantidade de sílabas, a saber: “Hor-ta” e “Tro-pa”.     
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Figura 28     

Fonte: Fonte: http://amoniteroi.com.br/eventos/cinemas/filme-tropa-de-elite-2/     

     

     
Figura 29     

               Fonte: http://tvadolescente.blogspot.com.br/2011/07/propagandas-criativas-da-horti-fruti.html      

     

 A campanha não se ateve, exclusivamente, à apresentação de elementos visuais para 

construir o seu novo formato. Rudimentos como a boina e seus detalhes, o bordão e as cores, 

reforçam a semelhança entre o filme e o cartaz do anúncio da Hortifruti. Alia-se a estes 

elementos a semelhança com relação às fontes de letras; culminando em uma apropriação do 

original. A paródia foi completa, dado ao resgate feito com uma nova roupagem, seja pela 

imagem, cores, texto e tipo de letras.    

É importante ressaltar o caráter das cores nesta peça publicitária. Há nesta profusão de 

cores todo um interesse comercial em provocar efeito de sentido por intermédio de recursos 

como as cores, uma vez que elas têm efeito persuasivo sobre o público consumidor, 

influenciando suas emoções ao invocar associações relacionadas a experiências anteriores, 

cativando-o, envolvendo-o e levando-o ao consumo.     

O anúncio (Figura 47) tem o fundo preto, letras em amarelo e em primeiro plano o tomate 

de cor vermelha, com uma folha verde no alto. Nele são vistos tons diferentes e vibrantes, como 

o vermelho e o verde que dão destaque ao tomate. O resultado desta profusão de cores no 

subconsciente do consumidor estimula o apetite, especialmente o vermelho do tomate de “elite”, 

presente em praticamente todas as saladas brasileiras.      

     

     3.5.2 - Os milhos de Francisco - Os filhos de Francisco      
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2 Filhos de Francisco conta a trajetória da dupla Zezé di Camargo e Luciano, famosos 

cantores sertanejos, a partir do sonho de seu pai, Francisco Camargo, representado no filme   

pelo ator Ângelo Antônio, trabalhador rural e apaixonado por música. Ele passava todo o seu 

tempo livre escutando um rádio de pilha e planejando transformar os filhos em uma dupla de 

sucesso, como aquelas de que tanto gostava. Ele investe no talento de seus filhos, que, aos 

poucos, começam a se destacar, mas diversas dificuldades no caminho da família fazem 

acreditar que o sonho poderia não se tornar realidade.23     

                         
           Figura 30     

                    Fonte: http://hortiflix.com.br/hortifilme/2-milhos-de-francisco/         

                                          
               Figura 31     

           Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-132099/     

    

                                                 

23 Fonte: http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/83302/2-filhos-de-francisco-2005-83302/  Acessado em 3/10/2017.     
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No anúncio publicitário (Figura 30), são vistas duas espigas de milho, caracterizando 

uma intertextualidade, de forma alusiva, como se representassem a dupla de cantores sertanejos.    

Um dos milhos tem um violão, colocado de forma inclinada, e com uma folha sob as cordas, 

como se estivesse tocando o instrumento, e o outro tem um acordeão, com uma folha sobre o 

teclado, como se o estivesse dedilhando.      

Observa-se que o título do cartaz: 2 milhos de Francisco, se apossa, se adéqua e alude 

ao título do filme 2 filhos de Francisco. Outra semelhança entre palavras ocorre nos termos 2 

milhos e 2 filhos, onde ocorre semelhança fônica. Em continuação, atenta-se para o fato de que 

as palavras milhos e filhos tem significados diferentes, mas se escrevem e se pronunciam de 

forma parecida. Ainda com relação a estas palavras, constata-se terem ambas a mesma 

quantidade de sílabas, duas: mi-lhos e fi-lhos, havendo coincidência da vogal “i” na primeira 

sílaba de cada uma: mi e fi. E derradeiramente com relação a estas palavras, há semelhanças na 

vogal “o” na última sílaba de ambas: “-lhos”.      

Na publicidade todos estes recursos relativos aos fonemas, e a forma como são usados, 

contribuem para facilitar à comunicação e ajudar na memorização e fixação de produtos e 

serviços que se quer divulgar.       

Nesta peça publicitária, na qual as espigas se apossam do papel dos protagonistas do 

filme, uma dupla sertaneja, a paródia assume seu papel sedutor, pela lembrança das músicas 

românticas da dupla, algo que já faz parte do conhecimento prévio do público consumidor, assim 

como por outro lado ela é uma atividade lúdica, que produz sentimentos favoráveis, relaxa e 

diverte, logo também seduz. Tudo isto culmina em dois fatos: a indução do consumidor a 

adquirir milhos na Hortifruti, dada à relação de empatia que se estabeleceu com a empresa; e 

pelo indizível bom humor na apresentação dos produtos, perpetuando felizes e descontraídos 

momentos em sua memória, aliado à qualidade dos produtos comercializados pela empresa.     

Nos anúncios, as semelhanças relacionadas ao tema do filme confirmam a existência de 

um relacionamento intertextual, facilitando o entendimento da mensagem, a interação e a 

sedução do consumidor por intermédio da música, levada ao público por intermédio do filme 

biográfico de dois artistas famosos, de grande aceitação popular, e desta forma, produzindo 

efeitos de sentido entre as partes envolvidas, empresa e consumidor.     
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Os instrumentos vistos na peça publicitária, o violão e a sanfona, fazem alusão aos 

mesmos usados pelos protagonistas, bem característicos do instrumental sertanejo.      

São vistas no título do anúncio, logo acima da palavra milhos, três espigas de milho em 

tamanho menores, afastadas levemente por um traço que, de forma estilizada, simula uma 

enxada. Nota-se que entre as três espigas há uma, a do lado direito, maior que as outras duas, o 

que nos leva a inferir que esta representa o pai dos cantores, estando a dupla sertaneja reportada 

pela imagem das duas espigas menores.     

No alto do anúncio publicitário (Figura 30), vê-se escrito com letras brancas, em 

contraste com o fundo marrom, uma frase relacionada ao sucesso da dupla sertaneja: Eles saíram 

do campo para estourar na Hortifruti. Embora não tenha sido demonstrado ou dito  

explicitamente, o verbo “estourar”, no contexto do filme, baseado na luta e no êxito musical dos 

cantores, pode ter dois diferentes significados. Tanto pode ser interpretado como “fazer 

sucesso”. Exemplo: A dupla está “estourando” de tanto sucesso, quanto pode ser “virar pipoca”, 

um petisco feito com milho, o personagem principal da peça publicitária intitulada 2 milhos de 

Francisco.      

Quanto ao visual, o fundo da peça publicitária da Hortifruti tem a cor marrom, simulando 

o barro peculiar das regiões rurais. Na mesma imagem, na parte de baixo do anúncio, há uma 

linha horizontal que vai de ponta a ponta, como se simulasse o parapeito da varanda da humilde 

casa onde a dupla sertaneja morava.       

  Quanto a este fato Koch, Bentes e Cavalcante (2008, p.9) são de parecer que todo texto revela 

uma relação radical de seu interior com seu exterior. Dele fazem parte outros textos que lhe dão 

origem, que o predeterminam, com os quais dialoga, que ele retoma, a que alude ou aos quais 

se opõe.  De acordo com Koch (2005, p. 24), O reconhecimento da intertextualidade requer o 

conhecimento prévio compartilhado entre sujeitos.     

 O conhecimento prévio faz parte do contexto e corresponde a todos os 

conhecimentos armazenados na memória do sujeito da interação, inclusive os 

textos anteriores que permeiam nossa cultura. O reconhecimento da 

intertextualidade requer o conhecimento prévio compartilhado entre sujeitos 

locutores e interlocutores. Do ponto de vista do sujeito leitor ou consumidor, 

compreender as relações dialógicas que se tecem entre discursos e entre textos 

depende do conhecimento de mundo que possui.      

A luz do dito até aqui, pode se estabelecer um parecer no sentido de que, também em 

uma peça publicitária, o texto funciona como um intertexto, relacionando-se dialogicamente 
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com textos anteriores e posteriores, conforme se pode ver no cartaz do filme e na peça 

publicitária.      

Desta forma, estes elementos que se apresentam de diversos modos contribuem para a 

interpretação da propaganda, atuando estrategicamente e assim atingindo suas intenções 

comunicativas, especificamente no gênero textual propaganda e, desta forma, alcançando o seu 

propósito, que é persuadir o público consumidor, levando-o a consumir produtos e serviços.     

     

     3.5.3 -  O aipo de compadecida - O auto da compadecida       

Filme brasileiro, do ano de 2000, do gênero comédia, dirigido por Guel Arraes, e baseado 

na obra homônima do dramaturgo, romancista e poeta brasileiro Ariano Vilar Suassuna.       

     
Figura 32      

Fonte: http://hortiflix.com.br/hortifilme/aipo-compadecida/      
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Figura 33     

Fonte: http://globofilmes.globo.com/filme/oautodacompadecida/     

     

O filme retrata as aventuras dos nordestinos João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, 

e Chicó, o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários 

episódios enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba. A salvação 

da dupla acontece com a aparição da Nossa Senhora.     

É interessante destacar o fato de que Suassuna no texto original, o que, também, será 

recuperado no filme, ao longo do desenvolvimento do enredo usa fartamente do linguajar 

tipicamente nordestino, com expressões regionais. Mostra, em episódios, a cultura e o estilo de 

vida dos personagens, suas crenças, costumes, culinária, além de pessoas comuns representando 

papéis engraçados.      

Conforme se pode ver (Figura 33), o título do filme O auto da compadecida, foi 

parodiado. A palavra “auto” foi substituída pela palavra “aipo”, passando o anúncio publicitário 

(Figura 32) a ter o seguinte título: “O aipo da compadecida”     

As imagens são bem parecidas (Figuras 32 e 33), a começar pela cor predominante, o 

marrom, e pelo tipo de fonte de letras usada. Ao centro um maço de aipo tendo ao fundo um céu 

azul com nuvens brancas. O enunciado da peça publicitária, O aipo da compadecida, nos remete 

a um texto já conhecido, caracterizando um caso de intertextualidade implícita, dado não haver 

uma explicação do que se trata, no entanto o repertório de conhecimentos do leitor o levará a 

inferir que a propaganda é alusiva ao filme.      
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Observa-se que as fontes de letras são as mesmas em ambos os cartazes,  reportando a 

textos já conhecidos. Quanto às palavras “auto” e “aipo, ambas têm o mesmo número de sílabas, 

e constituem um tipo de rima imperfeita, na qual só há coincidência das vogais “a” e “o”, do 

começo e do fim de cada uma.     

Destaca-se o fato de que a peça publicitária evidencia, de forma metafórica, os 

predicados alimentícios do aipo. Nele há uma legenda que diz: Este tempero vai levar você aos 

céus. Esta legenda alude ao sabor e a boa qualidade do tempero comercializado pela Hortifruti, 

cujo sabor leva quem o degusta “aos céus”; e está em conformidade com o dom da Compadecida 

de levar os seus fiéis “aos céus”.     

  Esta legenda também se mostra altamente sedutora, pois “ir aos céus” é o desejo de 

grande parte da população brasileira, majoritariamente cristã, na sua maior parte 

católicoromana24. Daí qualquer conjectura ou pressentimento de “ir aos céus” será muito 

bemvinda, mesmo que seja de maneira figurada.      

Ainda quanto à legenda, este recurso intertextual se mostra eficiente e altamente sedutor 

por conta do cunho religioso, que muito contribui para a fixação da marca junto ao público 

consumidor, principalmente pelos que seguem religiões cristãs. Por outro lado, também, pelo 

fato do filme O auto da compadecida ter sido um sucesso de público, e seus protagonistas: João 

grilo e Chicó, se envolverem em muitas complicações, e em todas elas usarem de artifícios 

engraçados para saírem delas, ficando estas características “arquivadas” no conhecimento prévio 

do público, projetando favoravelmente a marca Hortifruti e, consequentemente, atraindo a 

atenção e o interesse do público consumidor, objetivo principal de um anúncio.       

Ao mesmo tempo, como elemento intertextual, vê-se ao centro do cartaz do anúncio 

publicitário um maço de aipo, tendo como fundo um céu azul com nuvens brancas, tal qual é a 

cor característica do céu do Nordeste brasileiro, região em que o sol e o calor são constantes e 

onde o enredo se desenvolve.     

Também quanto a este céu se pode concluir por dedução que a sua cor azul remete ao 

infinito, às alturas; e o branco à noção aproximada de algo ou alguém imaculado, sendo neste 

contexto a cor branca a cor da roupa da imaculada Ave Maria, a qual solenemente é chamada de 

Nossa Senhora, símbolo marcante do catolicismo brasileiro.     
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Esta análise leva em consideração o fato de que o filme O auto da compadecida retrata 

a cultura nordestina e a intensidade com que o povo se apega à religiosidade, notadamente a 

igreja católica. Os fiéis, por temerem maldições e para evitar o pecado, recorrem à devoção, 

evocando a Deus e aos santos. Destaca-se entre eles Cícero Romão Batista.24     

Ao evidenciar a intervenção do elemento religioso, Ariano Suassuna expõe a 

manifestação artística, que desde a Idade Média era ligada à igreja católica.     

 Essa intervenção do elemento religioso deriva também da tradição do teatro 

medieval (ou mesmo vicentino), já que durante a Idade Média as manifestações 

artísticas estiveram sempre vinculadas à Igreja. Ao resgatar essa tradição teatral 

medieval, Ariano Suassuna realiza uma leitura da moral católica muito ajustada 

aos tipos que cometem gestos transgressores. 25     

A Compadecida, conforme já dito, representa Nossa Senhora, e evidencia por alusão que 

o anúncio publicitário O ‘aipo’ da Compadecida corresponde ao título O auto da Compadecida, 

caracterizando não somente uma paródia, como também, a existência de uma relação dialógica 

e de semelhança fônica ao título original.      

É objetivo de uma peça publicitária vender um produto ou serviço, e para tal é de praxe 

evidenciar as qualidades do mesmo. Observa-se neste comercial da Hortifruti a metáfora com 

relação ao tempero “aipo”. Existe uma relação dialógica entre a “graça divina” da Compadecida, 

e a sua capacidade de levar seus fiéis “aos céus”, para onde irão, também, os consumidores que 

o provarem o tempero “aipo”. Há toda uma associação com as alturas, em conformidade com os 

preceitos religiosos, que associam as divindades aos céus, relacionando assim o tempero a algo 

divino, tanto no tocante ao sabor quanto a “proximidade” com as coisas celestes.     

    

      3.5.4 - Chuchurek - Shrek      

Filme americano, de animação em três dimensões, lançado em junho de 2001, com 

duração de 1h 29min, gênero animação, comédia, romance.      

                                                 

24 Cícero Romão Batista foi um sacerdote católico brasileiro. Na devoção popular, é conhecido como Padre Cícero 

ou Padim Ciço. Carismático, obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, 

bem como do Nordeste. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_C%C3%ADcero Acessado em 1/11/2017.    

    

25 Fonte  https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-auto-da-compadecida-analise-da-obra-de-ariano-suassuna/  

Acessado em 03/10/2017.     
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Em um pântano distante vive Shrek, um ogro solitário que vê, sem mais nem menos, sua 

vida ser invadida por uma série de personagens de contos de fada, como três ratos cegos, um 

grande e malvado lobo e ainda três porcos que não têm um lugar onde morar. Todos eles foram 

expulsos de seus lares pelo maligno Lorde Farquaad. Determinado a recuperar a tranquilidade 

de antes, Shrek resolve encontrar Farquaad e com ele faz um acordo: todos os personagens 

poderão retornar aos seus lares se ele e seu amigo Burro resgatarem uma bela princesa, que é 

prisioneira de um dragão. Porém, quando Shrek e o Burro enfim conseguem resgatar a princesa 

logo eles descobrem que seus problemas estão apenas começando.26     

Será agora analisada a forma como se desencadeiam os efeitos de sentidos nessa peça 

publicitária, (Figura 55).      

                
                                                     Figura 34     
                       Fonte: http://hortiflix.com.br/hortifilme/chuchurek/     

     

                                                 

26 Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-27415/   acessado em 10/10/2017.     
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    Figura 35     

  Fonte:https://www.amazon.com/Shrek-2-Widescreen-Mike-Myers/dp/B00005JMQZ     

         

Ao se observar mais detalhadamente a roupa que chuchurek está usando constata-se 

haver alusão ao filme Sherek, onde o protagonista usa o cinto por cima de uma blusa marrom 

clara e um colete de couro, também marrom, fechado por um laço apenas na parte de cima, tal 

qual o personagem do filme. As roupas que chuchurek usa foram desenhadas para que se 

encaixem de forma correta no seu “corpo”, que tem a forma arredondada, de baixo para cima, 

sendo este arredondamento menor na parte superior, características próprias de um chuchu.     

Esta analogia no vestuário estabelece uma relação de semelhança, caracterizando um 

procedimento intertextual no qual o protagonista do filme é parodiado, havendo uma total 

apropriação de suas características.      

Ainda na figura 34 pode se ver ao fundo, por trás do chuchurek, um recurso imagético, 

que demanda conhecimento prévio para entendê-lo, que é a simulação da ideia de profundidade 

e distância entre o castelo e chuchurek, entremeada pela estrada que finda em um castelo, o qual 

alusivamente nos reporta ao reino Tão, tão, distante. E a grande área verde, pode ser concebida 

como sendo um local favorável a plantação do legume, chuchu “estrela” principal desta peça 

publicitária.      

Observa-se que a peça publicitária (Figura34) traz em seu conteúdo a legenda: De tão, 

tão distante para a Hortifruti, relacionada ao bordão Tão, tão, distante.      
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Enfatiza-se que a alusão para ser entendida requer um conhecimento prévio de parte do 

leitor, pois não relata ou mostra o discurso antes citado em sua forma pura e original, somente a 

sua essência.     

As observações até aqui descritas fazem alusão ao Filme Shrek, caracterizando a 

ocorrência de intertextualidade. Sempre que uma obra faz alusão a outra ocorre o fenômeno da 

intertextualidade, podendo ser na pintura, na música, no texto escrito ou falado e, no presente 

caso, em imagens de propaganda.      

Também na peça publicitária (Figura 34) vê-se na letra “C” da palavra Chuchurek duas 

antenas com as pontas arredondadas, tal qual são as orelhas do ogro Shrek, ocorrendo uma clara 

a apropriação de uma das características do protagonista do filme principal.     

A distância do reino Tão, tão, distante, além de poder ser interpretada como as longas 

estradas a serem percorridas para levar os alimentos do campo para os grandes centros urbanos, 

onde serão consumidos, também é um espaço imaginário e devaneador por onde voam as asas 

da imaginação e do afeto, pois é neste lugar distante que está o reino onde Shrek irá salvar a sua 

amada, a princesa Fiona.      

  Ressalta-se a existência de um processo que expressa continuidade na realização de 

determinada atividade, relacionada a conceitos desencadeados pelo anúncio contendo o 

personagem Chuchurek, determinado pela semelhança sonora entre as palavras Chuchu e Shrek, 

e também pela exposição proposital de gravuras e ilustrações que incitam a lembrança de cenas 

do filme.     

     No cartaz original do filme (Figura 35), vê-se a figura o ogro Shrek, acompanhado de 

outros personagens do filme, tendo ao fundo o um castelo, localizado no reino Tão tão 

distante, onde moravam os pais de Fiona, a amada de Shrek.  Há na relação entre o cartaz 

original e o anúncio, uma relação intertextual, cuja proposta é a venda de produtos da Hortifruti 

.  Intermediando esta relação, estão Shrek e Chuchurek, que sairão do pântano e da horta, 

respectivamente, para o lugar onde terão papel fundamental, ou seja: no reino de Tão tão 

distante e na banca de legumes da Hortifruti.      

O anúncio apresenta cores as mais próximas possíveis do natural, transmitindo uma 

paisagem campestre num dia claro, ensolarado. Por adequação ao chuchu, a cor verde foi 
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predominante, indo do gramado a cor das letras, desta forma evidenciando a marca Hortifruti 

por meio da inclusão de sua logomarca no anúncio.      

 Dado que o cartaz evidencia uma paródia do filme, é plausível que o conteúdo da 

imagem nos forneça, de modo implícito, indícios relacionados ao conteúdo do filme original, 

nos reportando, de maneira indireta, a interpretação da peça publicitária.     

Por fim, atenta-se para o fato de que, de forma implícita, a peça publicitária transcendeu 

a realidade, ou seja:  realizou a “combinação” do chuchu com o Shrek, surgindo daí a figura do 

Chuchurek, o protagonista da peça publicitária, lhe dando novos ares, passando de um simples 

legume consumido cozido, em saladas, sopas e refogados, a uma estrela hollywoodiana, com 

capacidade de divulgar a empresa que o comercializa.      

     

     3.5.5 - E o coentro levou - E o vento levou       

E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, traz a história da bela Scarlett O’Hara e de sua 

transformação de jovem impetuosa e mimada em mulher prática e disposta a tudo para conseguir 

o que deseja. Frustrada por não conseguir se casar com Ashley Wilkes, Scarlett acaba se 

envolvendo com o charmoso aventureiro Rhett Butler, com quem viverá uma das histórias de 

amor mais célebres e conturbadas da literatura.27     

     
                                                                 Figura   36                       

http://www.portalolm.com.br/2010/06/propaganda-genial-hortifruti-2/     

                                                 

27 Fonte: https://www.torredevigilancia.com/resenha-e-o-vento-levou/  Acessado em 10/10/2017.     
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           Figura 37     

                http://www.adorocinema.com/filmes/filme-27782/fotos/     

     

Na figura 36 vê-se a peça publicitária anunciando o filme E o coentro levou. Na imagem 

são vistas as cores, imagens e a tipo de letras idênticas as do cartaz do filme  E o vento levou 

(Figura 37).  Atenta-se para o fato de que a imagem da figura 36 é uma paródia do cartaz do 

filme de Hollywood, mas agora com uma nova roupagem. Tendo o original como base constrói 

um sentido de forma diferente, interativa e bem descontraída, com vistas a venda dos produtos 

da empresa anunciante, a Hortifruti.     

Também como característica da presença intertextual na peça publicitária, além da 

semelhança com o nome do filme americano, destaca-se a semelhança entre as palavras “vento” 

e “coentro”.     

Este clássico do cinema, passou a possuir uma nova condição, tornou-se um “Clássico 

da Hortifruti”, conforme consta do anúncio. Na elaboração deste “clássico,” houve o esmero em 

se criar o mesmo clima romântico do filme, inclusive com as mesmas cores. Aos que não 

assistiram ao filme, mas viram o seu cartaz, terão facilidade de constatar a analogia entre o 

vegetal e o filme, estando mais propensos a consumir o produto, conforme é a intenção da peça 

publicitária.      

Para que haja entendimento da mensagem publicitária, é fundamental que o público 

perceba o elemento intertextual contido na mensagem; e para tal torna-se imprescindível, 
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conforme já dito, que o repertório de conhecimentos do leitor atinja e perceba o que está 

implícito na mensagem. Essa percepção não deve ter um “gatilho”, acontecimento que dê um 

começo, deve acontecer de forma involuntária, automática, de modo que a compreensão seja 

imediata. Caso isso não ocorra, o propósito intertextual não alcançará seu objetivo.     

Com relação ao repertório de conhecimentos prévios, Koch (2011, p. 97) é de parecer 

que:     

Textos requerem a participação ativa do leitor, para que a mensagem seja 

efetivada. Por ocasião da produção, o locutor já prevê essas inferências, na 

medida em que deixa implícitas certas partes do texto, pressupondo que tais 

colunas venham a ser preenchidas sem dificuldades pelo interlocutor com base 

em seus conhecimentos prévios.     

O anúncio da Hortifruti optou pela transferência do significado de uma imagem pela 

outra, através de uma metáfora visual, em que, de forma implícita e intergenérica, é retratado o 

cenário do filme E o vento levou. Nota-se haver um forte contraste entre a cor verde do coentro 

e a cor alaranjada ao fundo, tal qual a modulação de cores existente no pôr do sol, ocasião em 

que as cores se misturam em tons laranjas e amarelos cada vez mais reduzidos, indicando a 

proximidade da noite, caracterizando, desta forma, mais um exemplo de intertextualidade em 

que houve, além de alusão ao discurso anterior, sua estilização.     

Também com relação ao anúncio, nota-se que no lugar do casal protagonista do filme 

são vistos dois pés de coentro entrelaçados, assemelhando-se ao casal do filme, abraços em uma 

cena romântica à meia-luz, e que a cor da fonte do título é a mesma, tanto na peça publicitária 

quanto no cartaz do filme, caracterizando um elemento intertextual com o uso de imagens.     

Conforme se viu até aqui, a intertextualidade pode ser empregada de diferentes formas 

na publicidade. Ela se apresenta como um grande aliado no processo criativo, oportunando 

diferentes formas textuais na elaboração de uma propaganda, conforme se pode ver nas peças 

publicitárias da Hortifruti.     

Na peça publicitária está a seguinte frase: “Um clássico da Hortifruti”. Dado que a 

essência da campanha é de associar, favoravelmente, os produtos da Hortifruti à imagem 

positiva dos clássicos cinematográficos de Hollywood, conclui-se que as alterações imagéticas, 

e textuais se encarreguem de seduzir o consumidor, pois o clima romântico do filme  suscita a 

afetuosidade, produzindo sentimentos junto ao público consumidor que, ao comprar produtos 
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da Hortifruti, não estará consumindo qualquer mercadoria, mas sim um alimento “clássico”, o 

que é sinal de qualidade, prestígio e atenção para com o consumidor.      

     

                                                     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                  CAPÍTULO 4   

ESTRATÉGIAS DA PRODUÇÃO DE SENTIDOS:   

O DÉTOURNEMENT      

Ao longo deste trabalho versando sobre a intertextualidade, especialmente quando 

presente em textos publicitários, foram vistas diferentes formas de como este recurso linguístico 

pode ser usado. No entanto, a intertextualidade quando implícita nem sempre segue o texto 

original, podendo por vezes ter alterações. A essa forma de se apresentar dá-se o nome de 

détournement, conforme veremos neste capítulo.      
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 De acordo com Grésillon, (1984, p.114), apud Koch (2007, p. 45), o Détournement, 

princípio estabelecido por Grésillon e Maingueneau (1984), consiste em produzir um enunciado 

que possui as marcas linguísticas de uma enunciação proverbial, mas que não pertence ao 

estoque dos provérbios reconhecidos.     

  Em sua essência, o Détournement leva aquele que fala, ou participa de uma conversa, a atentar 

de forma mais consistente ao enunciado, de forma que possa argumentar a partir dele, 

discutindo, apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma 

conclusão, ou então dele zombar, dar-lhe um outro sentido, e adaptá-lo a novas situações, 

tomando ares de uma paródia.     

Segundo Cavalcante (2013, p. 159-160), o détournement vem a ser:     

 Um “tipo especial de paródia, mas parece restringir se a textos mais curtos, 

muitas vezes a provérbios, frases feitas etc., não chegando a transformar um 

texto completo em outro, em todos os casos” e também que é uma derivação, 

já que o détournement “parte de um texto preexistente, transformando-o e 

ressignificando-o”, e ainda afirma que outros fenômenos textuais podem 

ocorrer no mesmo contexto em que ele ocorre.     

Ressalta-se o fato de que a intertextualidade implícita pode se apresentar na forma de um 

détournement, pois permite ao enunciador mudar o próprio texto ou o texto alheio ao seu 

belprazer, com a intenção de estabelecer efeitos de sentido, atendendo a propósitos e interesses 

preestabelecidos.     

Estas mudanças no texto se dão por meio supressões, de acréscimos, substituições e 

outras tantas formas, e podem ocorrer em canções propagandas, frases feitas, provérbios, 

poemas e outros tantos diferentes tipos de texto.     

Algumas formas pelas quais o détournement se dá são:     

       

     

SUBSTITUIÇÃO DE FONEMAS     

a - “Prepare-se para levar um susto”. b - “Prepare-se 

para levar um surto”.     

SUBSTITUIÇÃO DE PALAVRAS     
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a - “Quem espera sempre alcança”.  b 

- “Quem espera nunca alcança”.     

ACRÉSCIMO DE PALAVRA     

a - “Devagar se vai longe”.     

b - “Devagar se vai longe, mas leva muito tempo”.     

POR INVERSÃO DA POLARIDADE AFIRMAÇÃO/NEGAÇÃO.     

a -“Quem vê cara não vê coração”.     

b -“O Instituto de Cardiologia não vê cara só vê coração”.     

 

 

SUPRESÃO     

a - “O que os olhos não veem o coração não sente”.’  b - 

“O que os olhos veem o coração sente”.     

TRANSPOSIÇÃO     

a - “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. b 

- “Mais vale um pássaro voando do que dois na mão”.     

                                                                                                                                          28      

A partir destes exemplos, percebe-se que o Détournement abrange boa parte dos casos 

de subversão, seja por meio de uma negação parcial ou total, oposição ao que foi dito no texto 

fonte, contradição ao enunciado original ou acréscimo de expressões adversativas.     

Tendo em vista que esta dissertação aborda a intertextualidade quando aplicada ao texto 

publicitário, quer aqui o autor destacar o Détournement por substituição, onde fonemas ou 

palavras do texto original podem ser substituídos por outros, conforme se vê nas propagandas 

                                                 

28 Fonte: Kock, Ingedore G. Villaça – Intertextualidade: diálogos possíveis / Ingedore G. Villaça Kock, Anna  Cristina Bentes, 

Mônica Magalhães Cavalcante, 3ª ed - São Paulo: Cortez, 2012     
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da Hortifruti, na campanha Hollywood, onde foi predominante o détournement de filmes 

cinematográficos.  A saber:     

 Tropa de elite. A palavra “Tropa” foi substituída por “Horta”; e o bordão usado pelo     

protagonista: “Pede para sair”, dito ao longo do filme, foi substituído na peça publicitária por:    

“Se não for Hortifruti pede para sair”.     

2 filhos de Francisco. Houve a substituição da palavra “Filhos” por “Milhos,”   

ocorrendo uma coincidência da vogal “i” na primeira sílaba de cada uma: mi e fi.     

O auto da compadecida. O título do filme O auto da compadecida foi parodiado, tendo  

sido a palavra “auto” substituída pela palavra “aipo”, passando o anúncio publicitário, de forma 

paródica, a ter o seguinte título: O aipo da compadecida.     

Em Shrek houve a substituição do nome do protagonista, Shrek, por “Chuchurek”. 

Neste caso o título do anúncio alude ao título do filme. Ocorreu uma intertextualidade paródica, 

o que, com base nas imagens do cartaz do anúncio, se pode inferir ter ocorrido um caso de     

“Détournement imagético”, onde as imagens passaram por um processo de substituição, 

sem perder o sentido da imagem original, conforme aconteceu com os anúncios da campanha  

Hollywood, incluindo o anúncio E o coentro levou, onde houve a substituição da palavra    

“Vento” por “Coentro”.     

Com base no que foi explanado a respeito do détournement, é fácil concluir que este 

tipo de intertextualidade implícita é bastante usada no segmento publicitário, dado que a 

publicidade tem como proposta seduzir e convencer o público consumidor, pois há interesses 

comerciais neste tipo de discurso.      

Nas propagandas e textos abordados ao longo deste trabalho de pesquisa, observou-se 

que o détournement propiciou leveza, humor e empatia em prol da rede Hortifruti e das 

mercadorias por ela comercializadas, caracterizando-se como um recurso textual precioso e de 

grande valia na elaboração de peças publicitárias.      
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CONCLUSÃO      

Com relação à intertextualidade, constatou-se, após se discorrer de forma abrangente 

sobre o tema, que toda produção, seja oral ou escrita, nunca é original, faz parte de algo já dito.  

As muitas ideias, e a capacidade intelectual e cognitiva do ser humano de emitir conceitos que 

vigoraram, ou fazem parte de uma determinada sociedade, não o isentam, ou livram, das certezas 

pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções políticas, sociais, 

culturais, etc. Logo, um texto não nasce neutro, sem ter relação com outros textos, traz com ele 

outras vozes que o antecederam e, provavelmente, fará parte de outros discursos que surgirão 

após ele. Os discursos se relacionam entre si.     

A luz deste raciocínio, concluiu-se que as peças publicitárias da Campanha Hollywood, 

relacionam-se com outros textos e discursos.    

De modo criativo foram usadas metáforas, alusões, paródias, metonímias e palavras de 

diferentes significados, que expressam uma relação, de semelhança ou analogia, com os cartazes 

dos filmes parodiados, reportando o leitor ao já dito e, desta forma, reforçando a ideia de que os 

discursos nada mais são do que dizeres já ditos em discursos do outro, desenvolvendo uma rede 

intertextual, marcada por um grande número de linguagens e vozes,  o que no segmento 

publicitário é bem visto, pois cria um clima favorável e convidativo ao consumo, que é o objetivo 

de todo anúncio.     

A grande aceitação das campanhas da Hortifruti se deu, em parte, pela identificação do 

público com os filmes e pelo fascínio que os artistas de Hollywood exercem sobre as pessoas. 

O fato de produtos como frutas e legumes terem grande aceitação, e serem comercializados pela 

Hortifruti, criou um clima favorável, uma empatia envolvendo o público, a empresa e seus 

produtos, agora “astros” internacionais, fazendo sucesso, mesmo que ficticiamente, nos estúdios 

de Hollywood, levando ao estabelecimento de uma relação de proximidade com o consumidor, 

por meio de signos com os quais ele se identifica e interage, como os protagonistas das da peça   

“Os milhos de Francisco” em alusão aos “Filhos de Francisco”, o filme biográfico de dois 

artistas, José de Camargo e Luciano, ambos de grande aceitação popular.     
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O uso da intertextualidade implícita muito contribuiu para o seu entendimento das peças. 

A forte presença da paródia, sempre aliada ao humor, cooperou para que as imagens 

completassem os textos relacionados ao conteúdo dos filmes originais, facilitando a 

interpretação dos anúncios, concluindo-se que o uso da intertextualidade na publicidade vem a 

ser um recurso frutífero e bem-sucedido na produção de efeito de sentidos.     

Durante a análise da Campanha Hollywood, verificou-se que todos os anúncios 

utilizaram estratégias parecidas, fizeram, em seus títulos, o uso de recursos como a paronomásia 

e metáforas, resgatando o título dos filmes com uma nova roupagem, exigindo do leitor um 

conhecimento prévio para que ocorresse o entendimento.     

Também em todos os anúncios há o uso de cores. Servem como elemento de atração, 

levando o leitor a ler e a interpretar as mensagens da campanha com bom humor, cativando-o e 

aproximando-o para junto da empresa, sublimando a importância da ida a Hortifruti    

Outra característica constatada em todos os anúncios, e que não houve preocupação em 

salientar preços ou características nutricionais das mercadorias comercializadas, como é de 

praxe em peças publicitárias. Procurou-se trabalhar o conceito Hortifruti, dando ênfase à 

qualidade de seus produtos e estimulando o consumo de alimentação saudável, apresentando 

seus produtos como “estrelas” de Hollywood, tidas como pessoas queridas e bem-conceituadas, 

assim como a Hortifruti quer ser vista, a ponto de a campanha ter como slogan: “Aqui a natureza 

é a estrela”, em alusão aos produtos comercializados pela empresa: frutas, legumes e verduras.    

No que concerne à manifestação da intertextualidade em anúncios publicitários, 

concluiu-se que ela se fez presente por meio de diferentes estratégias, seja pelo uso de cores, da 

paronomásia nos títulos, metáforas, paródias e outros tantos recursos que contribuíram no 

processo de produção de sentidos, e foram usados com o objetivo de seduzir o consumidor, e de 

envolvê-lo emocionalmente em um mundo de desejos e sonhos consumistas     

Por meio da intertextualidade fez-se a gestão de informações de forma adequada. 

Procurou-se transformar o público de seus comerciais em potenciais clientes, a partir de um 

universo comum, mesclado por informações, conhecimentos e saberes básicos, trazidos da 

cultura popular, de filmes.     

As peças publicitárias da campanha “Hollywood” foram um verdadeiro sucesso 

comercial, tendo sido agraciadas na época de seu lançamento, anos de 2008 e 2009, com diversos 



98     

     

     

prêmios, tais como: “Ouro” no 12º Prêmio de Propaganda O Globo (2009), “Prata” no XXIII 

Prêmio Colibri (2009), foi finalista no Profissionais do Ano da Rede Globo (2008), foi finalista 

também no Prêmio Aberje (2008), e foi consagrada em três categorias (dois ouros e uma prata) 

no XXII Prêmio Colibri (2008).29    

A Segundo Fernanda Hertel, 30  Diretora de Marketing da Hortifruti, os anúncios da 

empresa foram tão bem-sucedidos a ponto de anúncios com suas paródias de títulos de filmes 

famosos, terem sido expostos em uma estação de Metrô, no Rio de Janeiro. A mostra    

“Exposição Hortifruti: o caminho natural de um sucesso”, como parte das comemorações dos 

20 anos da empresa.     

De forma derradeira, pode se constatar que, além do sucesso comercial das peças 

publicitárias da Empresa Hortifruti, o uso da intertextualidade na Campanha Holywood atestou 

a competência e a relevância deste recurso linguístico no processo criativo em textos 

publicitários, oportunando criatividade e infindáveis opções no processo de produção de efeitos 

de sentido.    

    

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

                                                 

29  Fonte: https://newtrade.com.br/industria/marketing/hortifruti-lanca-netflix-do-varejo-em-novacampanhadecomunicacao/ 

Acessado em 2/3/2018.    

    
30 Fonte: http://www.falandodevarejo.com/2009/10/hortifruti-comemora-20-anos-com.html  Acessado em 2/3/2018.    
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