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RESUMO 

 
Esta pesquisa objetiva identificar os operadores da discursividade visual e os processos de 
construção de sentido da metáfora visual na publicidade impressa. O horizonte metodológico 
apropria-se da teoria da interação de Black (1993) combinada à teoria da metáfora conceitual 
de Lakoff e Johnson (1985), para abordar a metáfora numa textualidade mais ampla que a da 
palavra. Adota a teoria da relevância de Sperber e Wilson (2001) a fim de valorizar o modo 
como o contexto enunciativo interfere na construção de sentido metafórica na publicidade. 
Utiliza ainda reflexões de Eco sobre codicidade da imagem (1991); as distinções entre 
conotação e denotação na imagem propostas por Barthes (1990); os princípios perceptivos da 
Gestalt em Arnheim (2000) e Gomes (2000); conceitos de base sobre comunicação visual 
propostos por Dondis (1997) e reflexões sobre a interação da imagem com o olhar do receptor 
propostas por Fresnault-Deruelle (1993). Nesta pesquisa, destaca-se ainda a exploração de 
Forceville (1996), a qual oferece subsídios para identificação e análise de metáforas visuais 
em anúncios. O estudo propõe, então, estratégias metodológicas para análise de metáforas 
visuais em anúncios selecionados nos Anuários do Clube de Criação de São Paulo, definidos 
como corpus por representar uma amostra da propaganda criativa brasileira. Como resultado, 
a pesquisa explicita pormenorizadamente o processo de construção de sentido do fenômeno 
nos exemplos analisados e identifica uma série de operadores da discursividade visual 
metafórica na publicidade, como o estímulo cromático, os princípios perceptivos propostos 
pela Gestalt e o olhar do espectador como eixo de articulação da imagem, além de demonstrar 
a importância de elementos contextuais internos do anúncio na construção de sentido da 
metáfora visual. A pesquisa também propõe uma série de hipóteses sobre o funcionamento de 
tais representações, referentes aos processos de criação de semelhanças entre o metaforizante 
e o metaforizado e os tipos de relações estabelecidas entre eles. 

 

 
Palavras chaves: 1. Imagem. 2. Metáfora visual. 3. Retórica. 4. Publicidade. 
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ABSTRACT 

 
This research seekes to identify the operatores of the visual discourse and the processes of 
construction of meaning of the visual metaphor in the printed advertising. The theoretical base 
uses the Black’s (1993) interaction theory combined to the theory of conceptual metaphor on 
Lakoff and Johnson (1985), to aproach the metaphor on textual regimes ampler than word. It 
uses the relevance theory of Sperber and Wilson (2001) to value the way as the enunciative 
context intervenes on the meaning of metaphor’s meaning in advertising. It still uses Eco´s 
reflections about image and code (1991); the Barthes´s distinctions between connotation and 
denotation in the image; the Gestalt´s perceptive principles on Arnheim (2000) and Gomes 
(2000); concepts of bases on visual communication considered by Dondis (1997) and 
reflections about the interection between the image and the receiver´s look proposal for 
Fresnault-Deruelle (1993). We still detach Forceville´s research (1996),  wich offers base to 
indentify and analyse visual metaphors in advertising.  This study proposes, then,  strategies 
for analysis of visual metaphors in adverting selected in Yearbooks of the Club of  Creation of 
São Paulo, defined as corpus for represanting a sample of the brasilian creative production. As 
result, this research describes in detail the processe of  meaning’s construction of the 
phenomenon in the anlysed examples and identifies a serie of operators of the visual 
metaphor’s meaning in the adverting, as the chromatic stimulation, the perceptive priciples 
considered by gestalt and the spectator´s look as axle of joint of the image, beyond 
demontrating the importance of internal contextual elements in advertising on the construction 
of meaning of visual metaphor. This research also considers a series of hypotheses about the 
functioning of such representations, referring to the processes of creation of similarities 
between the elements that achieves the metaphor and the types of relations established 
between then. 
 

Key words: 1. Image. 2. Visual metaphor. 3. Rhetoric. 4. Advertising. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nas manifestações da cultura contemporânea, observamos uma crescente impregnação de 

formas discursivas, estratégias retóricas, estruturas de sentido e funções comunicacionais 

próprias ao campo das representações visuais, de modo que os estudos em comunicação vêm 

dedicando cada vez mais atenção ao que chamamos “questão da imagem”. Apesar disso, 

percebe-se que tais iniciativas, em geral, limitam-se ao diagnóstico de que vivemos uma 

“época das imagens”, investindo pouco sobre o problema de como analisar o funcionamento 

das representações visuais e o modo pelo qual elas atuam como dispositivos geradores de 

sentido comunicacional. Percebe-se ainda que, embora dedicados à construção de modelos 

para uma suposta discursividade visual, estes estudos não alcançaram uma metodologia 

rentável que permita uma notória aproximação com o fenômeno (PICADO, 2006). 

Um dos principais motivos desta perplexidade intelectual refere-se a uma aparente 

codicidade no interior das representações visuais, mais complexa que a já conhecida dupla 

articulação lingüística, que por isso mesmo se mostra um desafio na compreensão de questões 

relativas à regência discursiva da imagem (PICADO, 2006). Investigar, então, a quais 

princípios discursivos uma imagem se reporta para comunicar é, pois, grande desafio, na 

medida em que não se pode restringir o valor comunicativo das representações visuais à 

ancoragem lingüística, como quis sugerir Roland Barthes em “A retórica das imagens” 

(1990), sem que se perca a maior parte dos aspectos relevantes desta discussão, referentes a 

como a imagem, no interior de sua própria plasticidade, mobiliza determinadas tópicas e 

entinemas que nos permitem atribuir-lhe uma significação. 

Outro problema reside na grande lacuna referente a estratégias metodológicas que 

nos permitam explorar mais pormenorizadamente o funcionamento destas representações. Na 

medida em que não se possui um código plástico-icônico1 bem delineado, torna-se difícil 

eleger categorias de análise que possibilitem tal investigação. (PICADO, 2006) O caráter 

singular de cada representação visual, bem como as variadas possibilidades de interpretação 

nos diferentes contextos culturais, mobilizam potencialmente categorias e critérios de análise 

bastante distintos a cada manifestação. Saber, então, não apenas o que matéria visual diz, mas 

também de que modo ela diz, bem como identificar qual é sua relação com a matéria verbal  

 

                                                           
1 A expressão “plástico-icônico” refere-se aos ícones visuais, em acordo com a definição de ícones proposta por 
Eco (1997) em “A estrutura ausente”. 
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sem limitá-la à ancoragem lingüística proposta por Barthes (1990), são alguns dos pontos 

chaves para compreendermos a dimensão discursiva do fenômeno. 

É a propósito de todas estas questões que inserimos a publicidade2 como um 

terreno favorável a tais explorações. Nesta pesquisa, procuramos correlacionar alguns dos 

aspectos de uma abordagem semiótica dos regimes textuais da imagem com questões sobre a 

interpretação de representações visuais metafóricas no contexto do discurso publicitário na 

mídia impressa. Propomos ainda algumas estratégias metodológicas capazes de propiciar uma 

abordagem de materiais expressivos do campo da comunicação visual, em particular em suas 

manifestações discursivas no contexto enunciativo da propaganda. 

A imagem, quando submetida aos regimes discursivos da publicidade, em função 

de seu caráter persuasivo, encontra-se impregnada de apuro estético e objetivos bastante 

específicos, transformando-se no objeto ideal para o estudo do funcionamento das 

representações visuais. Acreditamos que, em um anúncio bem construído, tudo que lá 

encontramos, inclusive cada componente de uma imagem, está ali por um motivo específico e 

para causar um determinado efeito sobre o receptor, colaborando para a venda de uma idéia, 

produto ou serviço. Uma vez que o processo interpretativo da imagem na publicidade é menos 

livre que o regime interpretativo da apreciação estética de uma obra de arte, por exemplo, ou 

até em outras apropriações discursivas dos produtos midiáticos, acreditamos que ela obedece 

a princípios de pertinência próprios a uma retórica publicitária. Assim, ao tomarmos a 

imagem neste contexto discursivo, consideramos que ela está a serviço de propósitos mais 

específicos que em outras manifestações do fenômeno, visto que se submete ao objetivo 

maior de vender uma idéia, serviço ou produto ou simplesmente predispor positivamente o 

receptor em relação a uma marca anunciante. 

Interessa-nos, em particular, a incidência de determinadas estratégias discursivas 

nas imagens publicitárias que valorizam na própria imagem relações de deslocamento, 

similitude e condensação típicas das figuras retóricas verbais presentes na literatura, em 

especial a metáfora. Esta pesquisa objetiva, portanto, compreender o processo de construção 

de sentido de tais representações, buscando explicitar o funcionamento de imagens que 

apresentam um efeito discursivo metafórico no contexto da propaganda impressa. Partimos da 

                                                           
2 Abrimos mão aqui da distinção entre publicidade e propaganda, preferindo a utilização mais comum dos dois 
termos como sinônimos. Embora saibamos que segundo Sant’anna (1999) a publicidade atua na divulgação e 
venda de serviços e produtos, enquanto a propaganda ocupa-se  de “implantar” no receptor e divulgar idéias, 
muitas vezes de caráter político, acreditamos que neste estudo esta distinção não será necessária. Ainda que 
venhamos a considerar questões ideológicas envolvendo os anúncios analisados, acreditamos que tal distinção 
exigiria a criação de categorias de análises diferentes para cada uma destas perspectivas, quando na realidade 
esperamos tratar a metáfora visual na propaganda, seja ela comercial ou não, em um nível textual mais amplo. 
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premissa de que a imagem produz discurso, que a matéria plástico-icônica constrói um 

sentido e que é possível explicitar os operadores icônicos deste efeito. 

Para que possamos aprofundar nesta discussão, entretanto, não podemos deixar de 

recuperar um pouco do conhecimento que já se produziu em torno da metáfora ao longo dos 

tempos, mesmo que muito destas reflexões tenham se limitado a uma compreensão lingüística 

do fenômeno. Desde as suas primeiras abordagens, a metáfora vem sendo estudada numa 

perspectiva clássica e tradicional que privilegia uma finalidade decorativa, em geral aplicada 

aos textos poéticos ou retóricos. Já em “Poética”, de Aristóteles (2004), fazia-se menção ao 

uso da metáfora nestes dois campos, como resultado de um talento imaginativo especial do 

poeta ou orador. Ali, definia-se metáfora como um tipo de empréstimo nominal, no qual o 

orador valia-se de uma determinada palavra em lugar de outra mais comum, ou seja, como 

sendo resultado da transferência, para um determinado objeto, do nome próprio de um outro. 

Este processo poderia acontecer por meio de quatro operações: deslocamentos de gênero para 

espécie, de espécie para gênero, de espécie para espécie ou por analogia. A metáfora, pois, era 

um termo que designava figuras retóricas em geral. 

Apesar dos séculos decorridos, a maioria dos estudos pouco acrescentou às 

reflexões e conceitos propostos por Aristóteles em “Poética” (ECO, 1991) Desde então, os 

estudos retóricos passaram a tomar a palavra como unidade essencial da metáfora, colocando-

a como um tropo de semelhança e classificando-a entre as outras figuras dos discursos em 

uma só palavra. (RICOEUR, 1975). Ela era compreendida como um desvio, o qual se limitava 

a uma única denominação. Tal recurso era descrito como “uma similaridade objetiva entre 

duas coisas ou a similaridade subjetiva entre as atitudes ligadas à compreensão destas coisas.” 

(RICOUER, 1975, p. 145). 

De modo geral, estes estudos tentavam compreender como distinguir a metáfora 

da linguagem literal, de que forma ela era interpretada e o papel que exercia sobre a 

linguagem. Numa abordagem lingüística, portanto, a metáfora era vista como uma forma mais 

elaborada de falar ou escrever que também podia ser expressa literalmente, o que levava a 

maioria dos estudiosos a ignorar que ela pudesse ser expressa de uma forma diferente da 

manifestação verbal. (EL REFAIE, 2003). 

Apesar disso, uma das grandes dificuldades em estudar a metáfora sob a 

perspectiva da lingüística é que ela aparece como mecanismo semiótico para a maioria dos 

sistemas de signos, sendo que mesmo na sua explicação lingüística ela remete a processos 

semióticos que não são típicos do verbal, como experiências visuais, olfativas, táteis e 

auditivas. (ECO, 1991). Além disso, como ressalta Umberto Eco, o ganho de estudar a 
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metáfora não está em vê-la como simples ornamento, uma vez que neste caso ela poderia ser 

explicada com base em uma teoria da denotação, na qual se fala de um modo mais agradável 

aquilo que poderia ser parafraseado de modo mais direto e objetivo. A discussão sobre a 

metáfora, pois, deveria ir muito além de suas qualidades expressivas e investigar o valor que 

ela tem como geradora de um conhecimento pelas suas qualidades cognitivas. 

A lingüística não é a única área do conhecimento que se vem dedicando ao estudo 

da metáfora, de modo que encontramos reflexões também no campo da filosofia, da 

psicologia e da estética, atraídas pela capacidade metafórica de falar sobre uma coisa e dar a 

entender outra; de investir sua força retórica sobre argumentos; de nos permitir aprender sobre 

a cultura de uma dada época; de manifestar a capacidade criativa da imaginação do homem e 

de renovar e enriquecer os mecanismos da linguagem. 

De modo geral, consideramos que o estudo da metáfora gravita em torno de duas 

discussões básicas, a saber (ECO, 1991): (a) reflexões sobre a metáfora como fundadora da 

atividade lingüística, ou seja, a linguagem é na sua origem metafórica e as regras que a ela se 

seguem surgem para limitar e empobrecer a riqueza metafórica que faz do homem um animal 

simbólico; (b) estudos que tomam a língua ou qualquer sistema semiótico como sendo 

convencionada e regida por regras que determinam o que pode ou não ser falado, o que é 

considerado correto e possui sentido, de modo que a metáfora é uma transgressão que 

promove a renovação deste sistema. No primeiro caso, as discussões conduzem a uma 

definição circular do fenômeno, visto que se a metáfora é fundadora da língua só se poderia 

falar dela metaforicamente, tornando assim sua definição um tanto obscura. Na segunda 

perspectiva, a dificuldade está em explicar, numa teoria denotativa onde a metáfora busca 

dizer algo pela contravenção de regras, o que é este algo e qual a razão dele. 

Em nossa pesquisa, destacamos as contribuições da teoria da interação de Max 

Black (1993) e a teoria da metáfora conceitual de George Lakoff e Mark Johnson (1985). No 

primeiro caso, porque tal modelo teórico propunha uma ampliação do fenômeno em que o 

portador da metáfora não era mais a palavra, mas toda a sentença. Embora esta concepção 

ainda estivesse limitada à verbalidade, Black propôs em “More about metaphor” (1993) que a 

metáfora fosse compreendida não em termos de um desvio de denominação, mas um desvio 

de predicação. Deste modo, o processo metafórico era descrito como uma interação entre um 

sujeito primário e um sujeito secundário, onde este último é o metaforizante que projeta 

predicados sobre o primário, o metaforizado. Em nossa exploração, a teoria da interação 

mostrou-se um modelo teórico de fundamental importância, na medida em que nos permitiu 

explicitar o processo de criação de similaridades que caracteriza a metáfora. 
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Por outro lado, a teoria da metáfora conceitual proposta por de Lakoff e Johnson 

(1985), em “Les Métaphores dans la vie quotidienne”, permitiu um alargamento ainda maior 

do campo de ação da metáfora: aqui, o fenômeno é compreendido como uma forma de ação e 

pensamento, não se limitando à verbalidade, numa abordagem que privilegia o aspecto 

cognitivo do fenômeno. Adotamos também este modelo teórico porque somente em uma 

abordagem conceitual encontraríamos o quadro teórico necessário para estudar uma suposta 

incidência dos deslocamentos discursivos metafóricos no interior das representações visuais, 

uma vez que a abordagem lingüística seria muito limitadora. 

De cada um destes quadros teóricos conceituais, portanto, buscamos extrair as 

contribuições que mais interessam à nossa pesquisa. O modelo da interação, porque privilegia 

o estudo das metáforas criativas e mostra-se bastante adequado para explicar o processo de 

criação de similaridades baseado em uma estrutura predicativa; a teoria da metáfora 

conceitual, porque, embora privilegie metáforas cotidianas não tão criativas, permite o 

alargamento do campo de manifestação do fenômeno, uma vez que ao considerarmos a 

metáfora como forma de pensamento abre-se caminho para sua manifestação nas mais 

diferentes matérias semiósicas – de onde destacamos a matéria visual, objeto de nossa 

pesquisa.  

Entretanto, estes modelos teóricos parecem adequados a suplementar apenas parte 

dos problemas mobilizados pelo fenômeno, aqueles que se referem a uma característica 

predicativa da metáfora e ao alargamento de seu campo de atuação dentro dos diversos 

sistemas de signos. O processo de implicações que conduz o receptor a decidir quais 

características do sujeito secundário são projetadas sobre o primário e quais não são, por 

exemplo, seria pouco contemplado caso nos detivéssemos apenas nestes dois modelos 

teóricos, pois estariam muito limitados à decodificação automatizada de mensagens emitidas e 

pouco associados a um contexto. Seria necessário valorizar em nossa exploração o processo 

comunicativo não apenas como decodificação de sinais, mas também como um ato que 

envolve inteligência dentro de determinadas circunstâncias de enunciação. 

A este propósito, nos valemos da teoria da relevância, de Dan Sperber e Deirdre 

Wilson (2001), que, baseada na pragmática, privilegia nos estudos de comunicação os 

processos de inferência e o esforço mental utilizado pelo receptor no processamento de 

informações a fim de chegar a uma determinada interpretação da mensagem. Deste modo, em 

“Relevância: comunicação e cognição”, o receptor não apenas decodifica mensagens, mas 

também as enriquece de inferências para que sua interpretação seja coerente com a 

expectativa de que o emissor tenha sido relevante na comunicação. 
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Não podemos esquecer, entretanto, que o horizonte teórico proposto até o 

momento privilegia análise de exemplos da comunicação verbal, enquanto tratamos aqui de 

um fenômeno articulado em materiais plástico-icônicos - mesmo que eventualmente 

articulados com a verbalidade. Faz-se necessário considerar, então, as especificidades da 

comunicação visual que, como já ressaltamos, não se articula de modo tão esquemático 

quanto a dupla articulação do código lingüístico. Assim, precisamos considerar também como 

questão chave a ser elucidada, o modo como as estruturas plástico-icônicas se organizam de 

modo a constituir um discurso de características metafóricas. Apropriamo-nos, então, das 

reflexões de Eco em “A Estrutura Ausente” (1997) sobre níveis de comunicação aplicáveis à 

comunicação visual: o  icônico, referente ao aspecto denotativo da imagem;  o iconográfico, 

que atribui à imagem propriedades de iconogramas convencionados pela publicidade e pela 

inconografia clássica;  o tropológico, que inclui os equivalentes visuais dos tropos verbais e 

figuras típicas do registro visual ainda não catalogadas; o tópico, referente às premissas e 

lugares argumentativos, os quais guardam certas equivalências com os léxicos destacados por 

Barthes (1990);  e o entinemático, que comporta as possíveis argumentações já 

convencionadas pela imagem em análise. 

De Eco, também destacamos reflexões sobre as remissões entre os códigos 

iconográficos e os códigos perceptivos, o que nos conduz a questões sobre o modo como a 

metáfora pode estabelecer correlações entre os regimes de textualidade da imagem e as 

estruturas da percepção. A este propósito, nos apropriamos de alguns dos conceitos 

pertencentes ao modelo teórico da Gestalt, aqui propostos por Rudolf Arnheim (2000) em 

“Arte e percepção visual” e João Gomes Filho (2000) em “A gestalt do objeto”, de modo que 

se estabeleça uma compreensão de determinados aspectos perceptivos que interferem nos 

regimes de representação plástico-icônicos. Assim, estes autores serão responsáveis pela 

fundamentação teórica metodológica que nos permitirá interrogar sobre as relações entre 

representação e uma ordem visual, onde investigaremos como estas questões interferem e 

contribuem na organização das formas textuais da imagem, por meio dos princípios da 

Gestalt. Considerando que a metáfora visual freqüentemente põe em jogo características 

morfológicas dos elementos visuais, este suporte poderá ser útil na identificação dos termos 

componentes da metáfora, bem como no aprofundamento da análise no que se refere ao 

estudo da semiose. Donis A. Dondis (1997), por sua vez, contribuirá na identificação de 

técnicas visuais e compositivas propostas em “A sintaxe da linguagem visual”, as quais, 

submetidas ao olhar do receptor, oferecerão como resposta o que se apreende da imagem em 

aspectos estéticos, permitindo investigar de que modo estas variáveis podem contribuir na 
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construção de sentido da metáfora visual. Analisaremos, pois, a plasticidade que não se 

encerra em uma dimensão estética, mas que também cumpre uma função na leitura. 

Ainda no campo mais específico da matéria visual como suporte de manifestação 

do discurso metafórico, destacamos o problema dos conceitos de conotação e denotação, que 

mesmo em uma abordagem lingüística, ainda não chegaram a um consenso. Em se tratando da 

metáfora, não se estabeleceu de modo consistente em que momento uma expressão verbal 

deixa de ser considerada uma conotação para integrar-se à linguagem comum, ou mesmo de 

que modo se estabelecem as diferenças entre conotação e denotação e se de fato estas 

diferenças existem. No campo das representações visuais, então, a questão tem recebido 

pouca atenção e consideramos essencial estabelecer nosso ponto de vista dentro deste debate. 

Aqui, nos valeremos de Barthes (1990), na medida em que o autor propõe que a matéria 

visual é dotada de propriedades conotativas e denotativas, e que a imagem denotada inocenta 

a imagem, torna-a natural e por isso mesmo encobre os artifícios da publicidade e interfere na 

construção de sentido da metáfora. 

Barthes (1990) também será útil para que possamos compreender de que modo o 

verbal interfere na interpretação de uma metáfora em sua visualidade e de que forma o 

discurso visual repercute sobre o discurso verbal. Nossa discussão terá início pelo pressuposto 

de que a imagem é freqüentemente polissêmica, possuindo uma cadeia flutuante de 

significados que permite ao receptor escolher alguns e outros não.  A função de ancoragem e 

fixação atribuída pelo autor ao texto também será de extrema utilidade, embora não 

acreditemos que a interpretação de toda imagem esteja presa à fixação do verbal para sua 

construção de sentido. O que percebemos em nossas análises e em Forceville (1996), é que no 

contexto da comunicação publicitária impressa este conceito, embora  não atenda a todos os 

casos, é aplicável e de grande utilidade. 

Não se pode esquecer, entretanto, que não somos os primeiros a investigar a 

ocorrência do discurso metafórico no interior das representações visuais, de modo que nossa 

pesquisa também deve ocupar-se de recuperar reflexões dos estudos anteriores sobre o mesmo 

fenômeno. Destacamos aqui a exploração desenvolvida por Charles Forceville (1996), em 

“Pictorial metaphor in advertising”, onde o autor demonstrou eficiência em propor estratégias 

metodológicas para análise de metáforas visuais. Nós adotamos este estudo como importante 

influência em nossa pesquisa não meramente pelo corpus do autor, constituído de anúncios 

publicitários e outdoors, se assemelhar ao nosso, mas especialmente pela semelhança de sua 

abordagem teórica com a aquela que caracteriza os problemas que nos interessam. 
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Forceville apropria-se da teoria da interação de Black (1993), combinando-a à 

teoria da metáfora conceitual de Lakoff e Johnson (1985) para compor um modelo teórico que 

suplemente não apenas  a metáfora verbal, mas também uma suposta “pictorial metaphor”. O 

autor considera também em suas reflexões o papel dos aspectos externo-textuais como  

expectativas e convenções culturais na construção de sentido metafórica, utilizando inclusive 

a teoria da relevância de Sperber e Wilson (2001). Analisando peças publicitárias, Forceville 

identifica o fenômeno em termos de uma modificação surpreendente em uma imagem e na 

expressão visual de pelo menos um dos sujeitos da metáfora, de acordo com a teoria da 

interação de Black. Em geral, o estudo permitiu concluir que, numa “pictorial metaphor”, 

freqüentemente a similaridade entre os dois sujeitos não é pré-existente, e sim criada por ela. 

Forceville (1996)  desenvolveu, também,  uma série de análises de anúncios que permitiram 

ao autor detectar quatro subtipos de metáforas visuais, classificados de acordo com a natureza 

dos sujeitos envolvidos no processo metafórico: (a) metáforas visuais com um termo 

visualmente presente; (b) metáforas visuais com dois termos visualmente presentes; (c) 

símiles visuais; (d) metáforas verbo-visuais.  

Consideramos a pesquisa do autor bem sucedida em estabelecer categorias de 

análise e delinear subtipos de manifestações do fenômeno. Entretanto, dada a complexidade 

dos dispositivos retóricos na publicidade, percebemos que a construção de sentido da 

metáfora visual ainda poderia ser mais pormenorizada. Além disso, esta pesquisa também 

objetiva privilegiar os aspectos de modelação icônica do discurso visual, uma perspectiva 

pouco valorizada nos estudos de Forceville e que aqui serão enfatizadas. Dessa forma, o autor 

torna-se uma importante referência para nossa investigação, mas submetendo seu referencial 

teórico a uma ampliação que permita eleger novas categorias de análise no intuito de 

privilegiar dispositivos plásticos de discursividade. 

Finalmente, ainda que esta referência não esteja vinculada diretamente ao 

problema central de nossa pesquisa e tenha um vínculo mais lateral e assintótico, Fresnault-

Deruelle (1993) contribuirá por meio de suas reflexões sobre o conceito de “vertigem 

abismal” e o apagamento dos traços da enunciação em “L’Éloquence des images: images fixes 

III”, baseado na hipótese de nossa pesquisa de que não só aquilo que se apresenta na imagem 

contribui na sua construção de sentido, mas também aquilo que deliberadamente não se vê. 

Deste autor, também  faz-se pertinente adotar um exame do modo como o anúncio em análise 

parece prever ou não uma interação com o olhar do receptor, de modo a convocá-lo e incluí-lo 

no espaço de cena. Partimos da hipótese de que muitas vezes a metáfora, quando representada 
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visualmente, utiliza como eixo central de articulação constitutiva o olhar do receptor, sendo 

este um elemento importante na sua codificação. 

O horizonte teórico proposto será aplicado no exame de anúncios de jornal e 

revista, extraídos dos Anuários do Clube de Criação de São Paulo, publicação que tem por 

objetivo eleger a cada ano os melhores trabalhos veiculados e produzidos pelas agências de 

publicidade brasileiras. O corpus foi assim escolhido porque, nos últimos anos, vem sendo 

notória a incidência de anúncios com estratégias discursivas que valorizam na própria imagem 

as relações de deslocamento, similitude e condensação que caracterizam a metáfora verbal. 

Além disso, a publicação, por existir há  31 anos e deter grande prestígio no campo social da 

propaganda, oferece um panorama da produção publicitária brasileira contemporânea, de 

modo que os anúncios de lá extraídos podem ser considerados uma amostra das estratégias 

retóricas que caracterizam a publicidade atual no Brasil. E, embora saibamos que a metáfora 

possa manifestar-se em diferentes mídias, a escolha de um corpus proveniente da mídia 

impressa deve-se ao fato que ela permite uma concentração do foco investigativo numa 

imagem estática, por isso mesmo mais pormenorizável. O anúncio impresso também permite 

fácil reprodução, tornando mais simples visualizá-lo de forma próxima ao original à medida 

que sua análise ocorre. 

Como já propôs Eco (1997), os procedimentos metodológicos de nossas análises 

incluem a divisão dos elementos constitutivos do anúncio em registros visuais e verbais. Tal 

categorização permitirá uma melhor organização do exame, tratando um nível de 

comunicação por vez, embora em vários momentos seja necessário abrir espaço para a 

interação dos dois registros. No caso específico da análise do registro visual, buscaremos a 

identificação dos semas iconográficos essenciais da peça publicitária em análise. Para o 

registro verbal, examinaremos os elementos constitutivos típicos do anúncio publicitário, 

como título, texto, assinatura, slogan e outros que possamos encontrar. A análise do registro 

verbal também incluirá a identificação de funções do discurso destacadas por Roman 

Jakobson em “Lingüística e Comunicação”: a fática, emotiva, metalingüística, conativa, 

estética e referencial – esta última um gênero da qual a ancoragem é espécie. Eventualmente, 

tais funções também poderão ser aplicadas ao registro visual, como forma de enriquecimento 

da análise. 

De Barthes (1990), utilizaremos o procedimento metodológico referente à 

identificação dos saberes mobilizados na construção de sentido do anúncio em análise, 

estudando o fenômeno sob o ponto de vista do receptor e dos léxicos necessários para que a 

comunicação se efetive conforme os objetivos de um regime discursivo. Outro aspecto 
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metodológico pertinente utilizado por Barthes parte da premissa de que as figuras de 

linguagem nada mais são que relações formais entre elementos. Assim, além da metáfora 

visual, também poderemos identificar pela análise de semas constitutivos outras figuras 

descobertas pela retórica antiga que venham a interferir na construção de sentido, em especial 

a metonímia e a antonomásia. 

Aplicaremos em nossos exames, ainda, as três questões propostas por Forceville 

para compreensão do processo de construção de sentido de uma suposta metáfora visual, a 

saber: “Quais são os dois termos da metáfora e como os conhecemos?”, “Quais dos dois 

termos é o primeiro sujeito da metáfora e qual é o sujeito secundário, e como os 

conhecemos?” e “Quais características são projetadas do domínio do segundo sujeito sobre o 

domínio do primeiro sujeito, e como decidimos estas características?” (FORCEVILLE, 1996, 

p. 108, tradução nossa.) Baseados neste mesmo autor, buscaremos também comprovar que o 

anúncio analisado de fato possui uma metáfora visual, demonstrando que pelo menos um de 

seus termos constitutivos é expresso visualmente e, a título de prosseguimento do trabalho 

deste autor, tentaremos identificar se tal metáfora possui os dois termos presentes ou apenas 

um, conforme categorias a serem descritas na seção 2. 

Vale ressaltar que esta pesquisa também poderia ter sido realizada tomando como 

base procedimentos da análise do discurso, mas optamos conscientemente em não adotar esta 

perspectiva por acreditarmos que ela privilegia o aspecto lingüístico, o que não se enquadra 

em nosso interesse em investigar os processos de modelação icônica. Apesar disso, não nos 

cabe aqui limitar categoricamente o referencial teórico metodológico para o estudo da 

metáfora visual. Mesmo um exame despreocupado dos mais diversos anúncios que se utilizam 

deste recurso retórico permitirá ver a grande variedade de configurações, mostrando que, em 

cada caso, alguns autores e procedimentos podem ser mais pertinentes que outros. Não se 

pode negar que a articulação desta metodologia com outros modelos densos e pertinentes 

renderiam bons resultados. 

Com base no horizonte metodológico proposto, então, nosso estudo ficou dividido 

em três momentos. A seção 2 mobiliza-se no esforço de conceituar e caracterizar o fenômeno, 

privilegiando uma discussão acerca de uma gramática lógica da metáfora, recuperando o 

modelo teórico da interação proposto por Black (1993) e articulando-o à metáfora conceitual 

proposta por Lakoff e Johnson (1985). Dissertaremos sobre o papel cognitivo da metáfora, sua 

pertinência retórica, o efeito por ela proporcionado e os procedimentos metodológicos para 

sua identificação, entre outros aspectos, articulando esta discussão com a questão da 

visualidade e com a teoria da relevância de Sperber e Wilson (2001).  
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A seção 3 será responsável pela característica notadamente multidisciplinar do 

trabalho, trazendo reflexões acerca da retórica publicitária, dos códigos perceptivos, de 

implicações envolvidas nos processos comunicacionais midiáticos e das relações 

estabelecidas entre o verbal e o visual na publicidade. Acreditamos que o ganho em combinar 

estas diferentes reflexões está em eleger categorias e procedimentos de análise que permitam 

aprofundar o estudo da construção do sentido metafórico na publicidade e a identificação de 

operadores plástico-icônicos deste discurso. 

Em ambos os capítulos, sempre que considerarmos oportuno, incluiremos 

exemplos provenientes da publicidade que venham a ilustrar e enriquecer a discussão teórica, 

de modo a demonstrar a pertinência de determinadas contribuições dos autores citados e deste 

pesquisador. Ressaltamos que tais exemplos não serão examinados em detalhes, para que a 

discussão não escape de seus aspectos essenciais e desdobre-se em particularidades não 

adequadas ao tópico desenvolvido. A finalidade dos anúncios inseridos na revisão 

bibliográfica é de exemplificação, compreensão e demonstração imediata da pertinência 

teórica dos temas discutidos, mas sem qualquer pretensão analítica, o que só acontecerá em 

um momento seguinte. 

A seção 4, então, será dedicada à análise do corpus, aqui constituído de cinco 

anúncios, de modo a articular o conteúdo exposto anteriormente com o fenômeno investigado, 

privilegiando a identificação de operadores da discursividade visual e o detalhamento do 

processo de semiose envolvido na construção de sentido da metáfora visual. 

Como conclusão, espera-se chegar a um mapeamento dos aspectos plásticos sob 

os quais se manifesta a metáfora visual na publicidade, tentando ainda identificar eventuais 

subtipos de manifestação do fenômeno, articulados com as categorias de análise propostas. 

Espera-se ainda explicitar a importância dos códigos perceptivos e dos elementos contextuais 

na construção de sentido desta estratégia discursiva na publicidade. 
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2 METÁFORA E VISUALIDADE 

 

Neste primeiro capítulo, recuperaremos alguns dos principais estudos e discussões de base 

sobre a conceituação e emprego da metáfora, de modo a estabelecer um arco narrativo que 

contextualize nossa pesquisa e evidencie o modo como sua investigação se transformou no 

decorrer dos tempos. É a partir desta visão panorâmica que buscaremos inserir o problema do 

funcionamento das representações visuais como dispositivo de comunicação, mais 

especificamente das imagens que de algum modo correlacionam seu efeito discursivo ao da 

metáfora mais tradicionalmente estudada como recurso poético. Deste modo, ainda que neste 

momento muitas de nossas referências bibliográficas ocupem-se da metáfora em sua 

configuração verbal, buscaremos nos pronunciar nesta discussão adaptando-a para o campo 

das representações visuais, de modo não só a construir um conceito para a metáfora visual, 

mas também a explorar como a questão da visualidade interfere em problemas como a função 

cognitiva do discurso metafórico, as diferenças entre o sentido literal e o figurado e entre 

metáfora e comparação. Em um último momento, trataremos da teoria da relevância proposta 

por Sperber e Wilson (2001), cuja abordagem elucidará várias questões pendentes sobre a 

construção de sentido da metáfora, em especial aquelas que dependem de uma valorização do 

contexto enunciativo e do papel do receptor no processo de comunicação 

 

2.1 Da Retórica Antiga à teoria da interação: o processo de ampliação 

da figura de palavra à declaração metafórica. 

 

De acordo com Roberto de Oliveira Brandão (1989), considera-se basicamente duas vertentes 

no estudo das figuras de linguagem, nas quais se pode incluir a metáfora: as teorias retóricas, 

num amplo panorama articulado em pontos comuns como a base substitutiva e a palavra 

como essencial nas transformações de sentido; e os estudos setoriais, que em alguns casos 

propõem alternativas às teorias retóricas apoiando-se em novas premissas e, em outros, 

dedicam-se a aprofundar aspectos específicos destas teorias sem necessariamente 

estabelecerem uma oposição. Para conhecermos um pouco mais sobre a origem do termo 

metáfora e da própria retórica, é fundamental nos reportarmos aos estudos da primeira 

vertente e, em especial, à sua mais influente obra, a “Poética” de Aristóteles (2004), na qual 

encontramos os fundamentos de muito do que se diria a respeito desta figura mesmo séculos 

depois. 
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Aristóteles definiu a metáfora como “... a transferência de uma palavra que 

pertence a outra coisa, ou do gênero para a espécie, ou de espécie para o gênero, ou de uma 

espécie para outra ou por analogia” (2004, p.83). Desse modo, podemos considerar que o 

termo metáfora se aplicava a quatro tipos de recursos retóricos, ou ainda, às figuras de estilo 

de um modo geral. 

No primeiro caso, o filósofo exemplificava a transferência de gênero para a 

espécie por meio da frase “o meu barco parou”, onde o verbo ancorar seria uma forma de 

parar, de modo que o segundo termo, mais geral, poderia substituir o primeiro, mais 

específico. Na transferência de espécie para o gênero, o exemplo “certamente Ulisses praticou 

dez mil nobres acções”, o termo dez mil, mais específico, seria utilizado em lugar de 

“muitas”, expressão mais geral. De acordo com Eco (1991), estes dois primeiros tipos de 

metáfora correspondiam ao que chamamos hoje de sinédoque. Caberia, pois, aos estudos 

retóricos posteriores distinguir as sinédoques das metáforas, as quais correspondiam às 

transferências de espécie a espécie ou por analogia, como veremos a seguir. 

No terceiro tipo de metáfora proposto por Aristóteles, em que a transferência 

acontece de uma espécie para outra, o filósofo exemplifica por meio de “arrancando a vida 

com a brônzea espada”. Neste caso, “arrancar” seria equivalente a “cortar”, e “cortar” também 

significaria “arrancar”, sendo que ambos significam “tirar alguma coisa” (2004, p.84). Já no 

quarto tipo, a metáfora por analogia seria resultado de uma proporção em que um segundo 

termo estaria para o primeiro assim como um quarto termo estaria para o terceiro, de modo 

que se poderia utilizar o quarto termo ao invés do segundo e  o segundo  termo em lugar do 

quarto.  

Às vezes, acrescentam ao termo que usam aquele que ele está a substituir. 
Dou um exemplo: a taça está para Diónisos como o escudo está para Ares. 
Assim, dir-se-á que a taça é o escudo de Diónisos e que o escudo é a taça de 
Ares. Ou a velhice está para a vida como o entardecer para o dia. Poderá 
dizer-se, então, que o entardecer é a velhice do dia ou, como Empédocles, 
que a velhice é o entardecer da vida ou o crepúsculo da vida. 
(ARISTOTELES, 2004, p.84) 

 
Eco (1991) nos explica estes dois últimos tipos de metáfora por meio de 

algoritmos, propondo inclusive que a metáfora de terceiro tipo seja, na verdade, uma metáfora 

também por analogia. De acordo com o autor,  a metáfora do terceiro tipo possui três termos e 

pode ser resumida da seguinte forma: se X é o metaforizante e Y o metaforizado, é necessário 

um termo Z que  permita uma desambiguação. Na expressão “o dente da montanha”, o 

“dente” seria o metaforizante X e “pico” seria o metaforizado Y, e “forma aguçada” o termo Z 

que permite a construção metafórica. Neste processo, o pico perderia algumas de suas 
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características, como o fato de ser mineral, para partilhar propriedades morfológicas com o 

dente – o fato de ser aguçado. Dessa forma, a metáfora de terceiro tipo ocasionaria uma 

transferência mútua de propriedades, na qual o pico se tornaria mais humano, enquanto o 

dente ganharia características de minerais. O que o autor parece criticar é que neste modelo 

não se pode afirmar precisamente quais propriedades dos dois termos são adquiridas, quais 

são perdidas e por quem. 

Para Eco (1991), o modelo proposto para a metáfora do quarto tipo parece mais 

pertinente. Nele, a expressão anterior poderia ser considerada uma metáfora de quatro termos, 

na qual o dente estaria para a boca assim como o pico para a montanha. No caso, dois deles, o 

pico e a montanha, não estavam expressos verbalmente, mas recuperáveis pelo receptor. O 

esquema poderia ser resumido em: A está para B assim como C esta para D. Ainda assim, 

também permaneceria aqui a tensão entre semelhanças e diferenças entre os termos.  

Mesmo com a definição de Aristóteles atribuindo à metáfora um papel mais 

abrangente do que realmente teria, representando assim qualquer figura de estilo, estes 

primeiros conceitos, baseados num mecanismo nominal de substituição, acabaram por 

influenciar os estudos tradicionais que se seguiram, os quais adotaram a metáfora como uma 

transposição baseada apenas na substituição de uma palavra por outra mais estranha. Assim, 

na tradição retórica, considera-se que para cada vocábulo ou expressão existe um sentido que 

lhe é próprio, ou seja, uma “primeira significação da palavra” (DU MARSAIS, 1730, apud 

BRANDÃO, 1989). 

De acordo com esta perspectiva, existem modos mais comuns, simples e 

corriqueiros de falar que se opõem a uma maneira mais elaborada e elegante, digna de 

apreciação. As figuras eram, então, definidas como um modo de falar mais distante do natural 

e corrente, mesmo que esta distinção entre o ordinário e  o elaborado fosse um tanto vaga.  

O pressuposto de que há duas maneiras básicas e equivalentes de dizer as 
coisas, uma própria e outra figurada, levou a análise retórica a uma visão 
paradigmática do sentido figurado, pois este resultaria da substituição de 
dois significantes entre si, no caso das figuras, ou de suas significações, 
como ocorre com os tropos. (BRANDÃO, 1989, p. 13) 
 

Os antigos costumavam dividir a linguagem figurada em três tipos: os tropos, as 

figuras de pensamento e as figuras de palavra. Dentro deste modelo, a metáfora estava 

inserida na categoria dos tropos e designava um tipo de relação baseada na semelhança entre 

duas significações, na qual o sentido próprio poderia ser substituído pelo figurado. De acordo 

com Du Marsais (apud BRANDÃO, 1989), os tropos seriam um tipo de figura em que 

atribuímos a uma palavra um sentido que não é sua significação própria. Eles implicavam 
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“uma nova significação das palavras e recebiam diferentes denominações de acordo com a 

relação entre a considerada primeira significação (a própria) e a segunda (a figurada)” 

(BRANDÃO, 1989, p 19). 

As figuras de pensamento baseavam-se no princípio de que palavras e pensamento 

funcionavam de modo autônomo na construção da linguagem. Enquanto os tropos eram 

tomados como uma transposição de sentido, as figuras seriam arranjos particulares da 

linguagem que não implicavam em alterar o sentido que seria próprio de cada palavra. Já as 

figuras de palavra referiam-se ao extrato extralingüístico do discurso, opondo-se e 

complementando as figuras de pensamento, de modo que muitas delas davam conta de 

transformações acontecidas no interior das palavras, as chamadas figuras de palavras 

gramaticais. 

Dentro desta classificação, a conceituação de metáfora como tropo permitia 

estabelecer uma equivalência entre quaisquer significações, de modo que, para os antigos, ela 

era a mais rica das figuras de linguagem, ao mesmo tempo em que também era a mais 

perigosa: justamente em função de sua grande abertura nas relações de significação, quando a 

distância entre as significações fosse muito grande a expressão metafórica corria o perigo de 

tornar-se obscura ou até mesmo falsa, incitando a desconfiança do receptor da mensagem. 

O que se pode perceber, entretanto, é que são basicamente dois os problemas 

decorrentes de uma teoria da substituição que predominou em toda a retórica tradicional 

iniciada por Aristóteles: 

(a) Se o mecanismo metafórico decorre da simples substituição de uma palavra 

por outra menos usual, a metáfora teria apenas um valor decorativo, ou seja, fala-se de modo 

mais rebuscado aquilo que poderia ser dito também numa linguagem corriqueira. Assim, o 

enigma metafórico poderia ser explicado por uma mera paráfrase em que tanto a palavra 

literal como a figurada teriam o mesmo significado e o recurso não teria qualquer valor 

cognitivo, nada nos informaria.  

(b) O fenômeno estaria restrito apenas ao domínio da palavra, quando na prática 

se pode constatar uma mudança de sentido em todo o enunciado, pelo que mais tarde veremos 

ser a natureza predicativa da metáfora. Além disso, esta concepção tradicional também 

impedia de verificar a ocorrência do fenômeno em outros sistemas de signos, bem como 

percebê-lo como um modo conceitual de compreender o mundo. 

Tais limitações, entretanto, demoraram muito para serem percebidas pelos estudos 

retóricos. Mesmo nos casos em que as classificações das figuras de linguagem tornaram-se 

cada vez mais refinadas, insistia-se em tomar a metáfora como uma figura de palavra 
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decorrente de um processo de substituição. Estas classificações funcionavam como uma 

espécie de manual com regras e preceitos para identificação e produção das figuras de 

linguagem. Entretanto, as afinidades que as reuniam eram um tanto superficiais, visto que não 

havia um instrumental lingüístico de análise.  

Destacamos aqui a teoria do desvio proposta por Jean Cohen (COHEN at al, 

1975), na qual o fenômeno, em um primeiro momento, é compreendido como um desvio de 

norma em relação ao qual as figuras constituem violações de sistema, para em seguida serem 

reduzidas a novas normas.  

 Sob esta perspectiva, a metáfora, assim como outras figuras, seria 

descodificada em dois tempos: no primeiro momento haveria a percepção de uma anomalia e 

no segundo este desvio seria corrigido pela exploração de relações, que, no caso da metáfora, 

seriam de semelhança. Tal exploração permitiria ao receptor, então, descobrir um significado 

capaz de fornecer uma interpretação semântica pertinente para o enunciado. 

Deste modo, o duplo movimento de infração e redução da infração pode ser 

compreendido numa relação complementar, na qual o código é desestruturado e reestruturado 

novamente (COHEN at al, 1975) numa visão que envolve os conceitos saussirianos de 

sintagma e paradigma. 

Brandão (1989) exemplifica este processo analisando uma expressão metafórica 

contida no poema “Coração Luminoso” de Drumond: “O mar batia em meu peito, já não batia 

no cais”. A infração estaria contida na incompatibilidade entre os termos “mar e batia em meu 

peito”, uma vez que nossa experiência permite saber que o mar, sendo exterior ao ser 

humano, não pode “bater em meu peito” do modo como o poema propõe, ou seja, no interior 

do peito de alguém. Aconteceria, portanto, uma violação semântica de uma cadeia 

sintagmática, uma vez que dois termos de campos de aplicação bastante diversos estariam 

reunidos: o “mar”, relacionado ao exterior do homem, e “em meu peito”, relacionado ao 

interior dele. Após esta constatação, aconteceria o processo de recuperação da 

compatibilidade dos termos, no qual seria atribuído um sentido pertinente.  

Suponhamos duas soluções: ou o mar está “fisicamente” batendo “em meu 
peito” (hipótese inviável, pelo contexto) ou devemos pensar em uma 
identificação entre o mar e o coração (confirmada, aliás, pelo título) que 
constitui o momento culminante do poema onde as coisas da cidade vão aos 
poucos sendo incorporadas à emoção do poeta. O próprio verbo tem alterado 
seu sentido. Já não se trata do “bater exterior do mar”, mas do “bater interior 
do coração” ou do “mar-coração. (BRANDÃO, 1989, p. 29) 

 
Tomando as figuras como reorganização interna da expressão, a Retórica Geral 

também contribuiu com uma rica classificação, incluindo os mais sutis recursos poéticos e 
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dividindo-as em quatro categorias: os metaplasmos, as metataxes, os metassemas e os 

metalogismos. As figuras foram agrupadas de acordo com a natureza de seu recurso retórico, 

que ora utilizam a sonoridade das palavras, ora modificam a estrutura e formação da frase, ora 

mudam  o conteúdo de toda a frase, ora de apenas um vocábulo (TRINGALI, 1984).  

Juntamente com a metonímia e a sinestesia, a metáfora foi incluída na categoria 

dos metassemas, figuras que alteram o conteúdo dos vocábulos, mudando a sua significação. 

“Partindo do princípio de que toda figura se resume numa reorganização dos componentes 

sêmicos da linguagem, uma primeira idéia do metassema será apresentada como a 

substituição do conteúdo de uma palavra por outro” (BRANDÃO, p. 72). 

Ao analisar especificamente a metáfora, a Retórica Geral propõe uma revisão do 

conceito antigo de “transferência do nome” ou “substituição de sentido”, considerando que a 

metáfora seria resultado de uma reordenação da estrutura sêmica, mais especificamente pela 

adição e supressão de semas. Nesta perspectiva, a metáfora seria, então, composta por duas 

sinédoques. Este processo pode ser representado por meio de dois círculos (fig. 1), um 

chamado D (partida) e um chamado A (chegada) com uma área de intersecção (I). Deste 

modo, I seria uma sinédoque que toma a parte de D pelo seu todo (sinédoque generalizante), 

enquanto C, de modo complementar, seria uma sinédoque que toma o todo de A pela sua 

parte I (sinédoque particularizante). 

 
Figura 1: representação gráfica do modelo teórico onde a metáfora é produto de duas sinédoques.  

Baseado na ilustração encontrada em Brandão, 1973, p. 77. 
 

Michel Le Guern exemplifica  o processo:  

Se uma <<bétula>> é transformada metaforicamente em rapariga, ter-se-á 
chegado à metáfora através de uma sinédoque generalizante que faz passar 
de <<bétula>> a frágil e depois através de uma sinédoque particularizante 
substituindo  <<frágil>> por <<rapariga>>. (1973, p.31) 
 

Considerando os diversos modelos teóricos de estudo da metáfora, faz-se 

necessário delinear, portanto, qual deles esta pesquisa pretende adotar. Uma vez que nosso 

objeto de análise é a metáfora visual na publicidade impressa, o modelo teórico da metáfora a 

ser aplicado precisa transcender à noção de tropo e tomá-la como forma de pensamento, 

ampliando seu mecanismo de funcionamento da palavra em direção ao discurso. Além disso, 
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uma vez  que a metáfora visual na publicidade não se apresenta de forma isolada, estando em 

geral acompanhada de elementos verbais e visuais complementares do anúncio, o modelo a 

ser adotado também precisa dar atenção a aspectos contextuais da declaração metafórica. 

Neste sentido, a teoria da interação de  Black (1993), um modelo teórico que visa explicitar o 

funcionamento do discurso metafórico, mostra-se bastante pertinente em muitos destes 

aspectos, tendo sido inclusive aplicada por Forceville (1996) em suas análises de metáforas 

visuais em anúncios. Black dedica-se a uma “gramática lógica” da metáfora, tentando 

esclarecer questões como os critérios necessários para identificar um enunciado metafórico, o 

efeito procurado em seu emprego, a pertinência  ou não de tomá-lo apenas como ornamento e 

discutindo as relações existentes entre metáfora e comparação (RICOEUR, 1975). Ainda que 

a teoria da interação não apresente o alcance do fenômeno que desejamos, referente a um 

conceito ou pensamento metafórico, ela já transcende à noção de tropo em direção a uma 

declaração metafórica e a analisa em sua estrutura predicativa. Por esta razão, nos 

concentraremos mais demoradamente sobre este modelo que servirá como base de nossas 

análises da seção 4. 

Segundo Black (1993), uma declaração metafórica é formada por dois termos ou 

sujeitos, chamados de sujeito primário e sujeito secundário, sendo este último um sistema de 

relações e não apenas um único elemento. Dessa forma, o sujeito secundário atua numa 

estrutura predicativa projetando um campo de implicações associadas a ele sobre o primário: 

propriedades, características, noções, crenças, atitudes, emoções e extensões metonímicas que 

neste contexto parecem aderir ao sujeito primário. Assim, podemos considerar que o sujeito 

secundário funciona como uma espécie de predicado do enunciado metafórico, atuando como 

uma classe sobre a qual se tenta inscrever o sujeito primário, que seria o sujeito do enunciado. 

Aqui, articulamos este processo de projeção de propriedades ao conceito de 

conhecimento enciclopédico proposto por Eco (1991). O autor apresenta-nos a uma dicotomia 

de interpretações contrapondo os termos dicionário e enciclopédia. Na interpretação em 

termos de dicionário, requisita-se apenas um conhecimento do léxico da língua e suas regras 

dentro do código lingüístico em acordo com os sentidos encontrados nos limites de um 

dicionário. Por outro lado, a interpretação em termos de enciclopédia requisita um 

conhecimento extralingüístico que está além dos sentidos do dicionário, integrando 

experiências vividas, contextos e circunstâncias, numa competência global que envolve 

também informações não verbais e que é ativada à medida que se faz necessário dentro do 

processo interpretativo. Assim, acreditamos que as propriedades projetadas pelo sujeito 

secundário sobre o sujeito primário no processo de construção do sentido abordado pela 
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teoria da interação podem ser melhor descritas em termos de enciclopédia  que em termos de 

dicionário. 

No contexto da declaração metafórica, os dois campos interagem: a existência do 

sujeito primário estimula o receptor a selecionar algumas das propriedades do termo 

secundário e o convida a construir uma implicação paralela que parece pertinente ao contexto; 

reciprocamente, características do primeiro sujeito também modificam o complexo 

implicativo do segundo. O receptor é levado, desta forma, a construir um complexo de 

correspondência de propriedades entre os dois termos (BLACK, 1993). Por isso mesmo, uma 

declaração metafórica, por mais óbvia que seja, deve ser pensada como uma ação verbal que 

demanda algum tempo de compreensão, de modo a requisitar uma competência enciclopédica 

de quem a recebe. 

No exemplo “O homem é um lobo”, o sujeito secundário, ou seja, o lobo, projeta 

propriedades sobre o primário – no caso, o homem. A projeção acontece baseada em um 

complexo de conteúdos pressupostos num modelo semântico de enciclopédia associados ao 

lobo, familiares aos membros de uma mesma comunidade lingüística, os quais são 

confrontados com as regras sintáticas e semânticas dos empregos literais da palavra, criando 

uma tensão. Forma-se, então, um sistema de implicações que nos leva a compreender o 

homem em termos de lobo, evocando um sistema de lugares comuns. Assim, entre as 

propriedades possivelmente projetadas sobre o homem, poderíamos destacar o fato de lobos 

serem conhecidos como cruéis, sedentos de sangue, traiçoeiros e agressivos. Por outro lado, o 

lobo se tornaria mais humano, visto que tais características poderiam ser encaradas não pela 

sua natureza, mas por uma certa personificação, como se fosse fruto de um “livre arbítrio”, 

caráter e inteligência  do animal.  

Também aplicadas a este modelo teórico são as expressões “moldura” e “foco”, 

esta primeira referente ao que há de literal nos elementos da metáfora, enquanto que a 

segunda é aplicada para designar a palavra ou expressão ressaltada que investe sua força 

metafórica sobre a moldura. A dualidade de referência é caracterizada por um contraste entre 

a palavra ou as palavras usadas não literalmente, ou seja, o foco, e a moldura literal de suporte 

(BLACK, 1993). Esta distinção evidencia que a metáfora é constituída pelo enunciado em seu 

conjunto, mas é o “foco”, ou seja, o emprego de uma palavra em particular, que justifica 

tomar o enunciado como sendo metafórico (RICOEUR, 1975). Para Forceville (1996), existe 

uma tensão entre a moldura e o foco, ou ainda entre o sujeito primário e o secundário, que faz 

com que o receptor rejeite a literariedade em direção a um sentido figurado.  
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Esta tensão, inclusive, também pode ser explicada em acordo com a teoria do 

desvio exposta ainda há pouco (COHEN at al, 1975), em que a metáfora, assim como outras 

figuras, seria descodificada em dois tempos, de modo que o código é desestruturado e 

reestruturado novamente. No primeiro momento haveria a percepção de uma anomalia (que 

seria a recusa da literariedade) e no segundo este desvio seria corrigido pela exploração de 

relações de semelhança. Tal exploração permitiria ao receptor, então, descobrir um 

significado capaz de fornecer uma interpretação semântica pertinente para o enunciado. 

Ricoeur destaca, em outras palavras, um processo semelhante em acordo com a 

teoria da interação, valorizando inclusive o aspecto criativo da metáfora: 

... o sentido metafórico não consiste meramente em um choque semântico 
mas de um novo sentido predicativo que emerge do colapso de um sentido 
literal, isto é, do colapso obtido se negamos apenas os valores lexicais ou 
comuns de nossas palavras. A metáfora não é o enigma mas a solução do 
enigma. (1978, p. 146, tradução nossa). 
 

Com base neste breve panorama da teoria da interação, portanto, propomos agora 

alguns exemplos de metáforas verbais a serem analisadas, de modo a ilustrar e discutir 

algumas questões que consideramos pertinentes. 

Os colegas de faculdade Tiago e Helena estavam conversando sobre pessoas 

inteligentes. Ele comentou sobre um de seus professores, Paulo, que parecia conhecer bem 

não só sua área de atuação, mas muitas outras. Helena concordou, dizendo: “Paulo é uma 

enciclopédia”. 

Aplicando a teoria da interação de Black, teremos aqui a metáfora “PAULO É 

UMA ENCICLOPÉDIA”, na qual “Paulo” é o sujeito primário e “enciclopédia”, o 

secundário. Entre as propriedades possivelmente projetadas sobre Paulo, poderíamos destacar 

a eficiência em armazenar informações, a capacidade de tirar dúvidas das pessoas 

rapidamente e de apresentar conhecimento sobre assuntos variados. Por outro lado, a 

enciclopédia se tornaria um pouco humana, visto que a metáfora reforça características em 

comum entre ela e o homem: ambos ensinam e armazenam conhecimento. A moldura da 

metáfora seria todo o parágrafo, exceto a palavra “enciclopédia”, que seria o foco.  

Ainda assim, podemos considerar que algumas características da enciclopédia não 

serão transferidas, provavelmente a grande maioria. Uma enciclopédia é um objeto retangular, 

impresso em papel, com muitas páginas; pode ser folheada, carregada, guardada em uma 

estante – características que neste contexto não parecem pertinentes de serem transferidas a 

um homem. O fato de serem fontes de conhecimento para estudantes é um exemplo de 

semelhança pré-existente entre ambos, o que contribui tornando pertinente a escolha dos dois 
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sujeitos por ser uma relação de correspondência. O modo como ambos são fontes de 

conhecimento é que difere, mas é justamente nesta diferença que reside a engenhosidade do 

recurso metafórico. A metáfora em questão cria uma semelhança funcional entre Paulo e a 

enciclopédia, referente ao fato que ambos ensinam algo, mesmo que de maneiras diferentes, 

em detrimento de muitas dessemelhanças, dentre as quais se destacam as morfológicas.  

Segundo Forceville (1996), se todas as características fossem transferidas, o resultado seria 

uma identidade; e se nenhuma fosse transferida, o resultado não faria sentido. Dessa forma, é 

a combinação de similaridades e dissimilaridades que oferece à metáfora seu caráter tensivo. 

Assim, quando nomeamos uma coisa como sendo outra, negamos propriedades que lhe são 

próprias para ressaltar outras. (ECO, 1991). 

Para Black (1993), aquele que constrói uma metáfora atua enfatizando, 

suprimindo e organizando características do sujeito primário, fazendo surgir nele elementos 

predicados do sujeito secundário. Por outro lado, cabe ao receptor o conhecimento de tais 

crenças e predicados, visto que uma metáfora não pode ser compreendida por alguém 

ignorante quanto ao complexo associativo do segundo termo. Tais características não 

precisariam ser necessariamente verdadeiras, como no caso das superstições, mas 

indispensavelmente evocadas. 

Um aspecto importante a ser destacado é o papel do contexto na declaração 

metafórica, visto que somente quando a colocamos em contato com o contexto lingüístico e 

com os elementos do sistema extra-lingüístico é que a interpretação torna-se possível (ECO, 

1991). No exemplo citado, seria fácil resumir a declaração apenas a “Paulo é uma 

enciclopédia”, mas podemos considerar que a moldura talvez não fosse suficiente para 

determinar com segurança a construção de sentido da metáfora. Para exemplificar como a 

mudança de contexto pode alterar a construção de sentido, reapresentemos o exemplo: 

Os colegas de faculdade Tiago e Helena estavam conversando sobre pessoas que 

não aproveitavam a vida. Ele comentou sobre um de seus amigos, Paulo, que pouco fazia 

para se divertir e estava sempre na biblioteca estudando. Helena concordou, dizendo: ‘Paulo 

é uma enciclopédia’. 

Modificando a maior parte da moldura, também mudam algumas das 

características projetadas do segundo termo para o primeiro. Embora ainda possamos 

considerar que a capacidade de armazenar conhecimento permanece associada a Paulo, um 

outro complexo implicativo, neste caso mais pejorativo, está sendo evocado: o fato de uma 

enciclopédia ser um objeto que não se move, freqüentemente empoeirado, pouco usado, 

encontrado em bibliotecas e podendo, para algumas pessoas, ser metonimicamente associado 
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a algo chato, enfadonho e pouco atraente. Características que, sob a moldura de “pessoas que 

não aproveitam a vida”, parecem extremamente pertinentes. 

Os dois exemplos mostram a forma como o contexto cultural e as crenças do 

emissor e do receptor, metonimicamente associadas ao foco, são importantes na construção de 

sentido. Para pessoas que admiram alguém que possui vasto conhecimento, dizer que “Paulo é 

uma enciclopédia” pode ser interpretado como um elogio. Para pessoas que consideram o 

estudo algo chato e enfadonho, a mesma metáfora pode adquirir um tom pejorativo. E mesmo 

que o emissor e o receptor não concordem com essas crenças, ainda será possível que o 

receptor coloque-se no lugar do emissor, de acordo com o que conhece a respeito dele, e 

conclua a quais crenças ele se refere, ou seja: Tiago pode até não considerar uma enciclopédia 

como sendo tediosa, mas sabendo que Helena e outras pessoas o consideram, será capaz de 

compreender o sentido que ela quis dar à metáfora. Ou ainda: “o autor da metáfora pode, na 

condução do texto, de uma forma ou de outra, manipular o complexo implicativo do segundo” 

(BLACK, 1979, apud FORCEVILLE 1996, p. 9, tradução nossa.) 

Vale destacar que tais interpretações só são possíveis, quando a metáfora é 

interpretada positivamente, dentro de um contexto cultural em que propriedades como a 

eficiência em armazenar informações, a capacidade de tirar dúvidas das pessoas rapidamente 

e de apresentar conhecimento sobre assuntos variados estão associadas à enciclopédia; ou, no 

segundo caso, quando a interpretação é pejorativa, dentro de um quadro cultural em que se 

associa a enciclopédia a algo enfadonho e tedioso. 

Para chegar a estas conclusões, porém, realiza-se um apaixonante vaivém 
hermenêutico; pressupõe-se um código, que é verificado na comparação, 
saboreando antecipadamente suas transformações metafóricas; parte-se da 
comparação para inferir um código que a torne aceitável. (ECO, 1991, p. 
162) 

 

Os dois casos apresentados da metáfora “Paulo é uma enciclopédia” nos permitem 

conhecer, por exemplo, a ideologia do declarante sobre as propriedades de uma enciclopédia, 

de modo que a metáfora nos ensina tanto sobre o que se associa a uma enciclopédia em uma 

determinada cultura como sobre o universo intertextual daquele que a declara, por meio do 

que Eco (1991) chama de “múltiplos movimentos inferenciais”. 

 As duas variações do exemplo aqui citadas também são eficientes em demonstrar 

a pertinência de se considerar a metáfora não só ao nível da palavra, mas também do discurso. 

Conforme já destacou Forceville (1996), o fato de Black referir-se a uma “declaração 

metafórica” é fundamental para que ela seja compreendida dessa forma. Forceville (1996) 

considera o termo “declaração” como uma sentença completa ou grupo de sentenças, inseridas 
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dentro de um contexto verbal ou não verbal relevante. Uma vez que este estudo concentra-se 

na construção de sentido da metáfora visual na propaganda, que por si mesma não comporta a 

definição tradicional de tropo verbal, esta noção torna-se extremamente importante para as 

análises de caso que pretendemos desenvolver, embora ainda esteja limitada a sentenças. 

Outro aspecto importante destacado por Forceville (1996) sobre a teoria da 

interação de Black é o fato de que a ordem dos dois sujeitos da metáfora não é reversível. Para 

demonstrar esta afirmação, propomos o exemplo metafórico “o professor é um guerreiro”, no 

qual se percebe que alterar a ordem para “o guerreiro é um professor” gera interpretações 

bastante diferentes. No primeiro caso, num contexto cultural brasileiro, em que a profissão do 

professor é amplamente conhecida como mal remunerada e por exigir paciência para lidar 

com estudantes e com uma eventual falta de estrutura, pode-se considerar que propriedades 

como a força de vontade e determinação do guerreiro são transferidas para o professor. Por 

outro lado, na inversão dos termos, a construção de sentido é muito diferente: sendo o 

guerreiro em geral admirado por sua coragem e força, dizer que ele é um professor conduz a 

uma interpretação de que ele muito tem a nos ensinar, como sua determinação e capacidade 

de luta pelos seus objetivos. No primeiro caso, é o guerreiro que transfere suas propriedades 

para o professor (sua determinação), enquanto que no segundo é o professor que transfere as 

suas para o guerreiro (ter algo a ensinar). 

Forceville (1996) também se mostra pertinente ao destacar que nem sempre o 

termo secundário transfere para o primário um grande grupo de associações, podendo em 

alguns casos ser transferida apenas uma propriedade específica. Propomos, então, os seguintes 

exemplos: 

Roberto fica no emprego até tarde todos os dias. Ele é uma formiga. 

Roberto consegue comer um bolo de chocolate em um dia. Ele é uma formiga. 

Roberto não representa ameaça para ninguém. Ele é uma formiga. 

Nos três exemplos citados, temos a transferência de características bem 

específicas do sujeito secundário para o primário, todas diferentes entre si. No primeiro, a 

propriedade é “trabalhar bastante”; no segundo, “gostar muito de doces”; no terceiro, “ser 

muito pequeno”. Cada uma das três propriedades transferidas independe uma da outra, mas 

vale notar que a frase “Ele é uma formiga”, por si só, não revela quais são. “É o contexto 

verbal circundante – ou não verbal, contexto situacional – que guia o receptor à seleção da 

característica correta” (FORCEVILLE, 1996, p. 17, tradução nossa). 

 

 

 



 35

2.2 As teorias da interação e da metáfora conceitual como bases 

para um modelo teórico da metáfora visual 

 

Como vimos anteriormente, a metáfora vem sendo estudada predominantemente numa 

perspectiva clássica e tradicional que a toma como ornamento, em geral aplicada a textos com 

finalidade poética ou retórica. Já em Aristóteles, fazia-se menção ao uso da metáfora nestes 

dois campos, como resultado de um talento imaginativo especial do poeta ou orador. Desde 

então, os estudos retóricos passaram a tomar a palavra como unidade essencial da metáfora, 

colocando-a como um tropo de semelhança e classificando-a entre as outras figuras dos 

discursos em uma só palavra. (RICOEUR, 1975).  

Estudos mais recentes, entretanto, vêm demonstrando que a metáfora e outras 

figuras de linguagem não se restringem a domínios específicos de discurso, como o poético e 

o retórico, sendo bastante encontradas também no cotidiano, ou seja, na linguagem em geral 

(LAKOFF e JOHNSON, 1985). Isto levou muitos estudiosos a novas reflexões a respeito do 

funcionamento da mente humana. Para eles, a metáfora deixaria de ser vista apenas como um 

ornamento do discurso para se tornar uma importante forma de compreender o mundo. 

A metáfora, pois, passou a ser estudada sob duas perspectivas principais: a 

lingüística, que se manifesta verbalmente por meio de um falante da língua, e a conceitual, 

ligada aos estudos sobre cognição humana, apresentando-se sob a forma de um tipo de 

pensamento. Uma vez que esta pesquisa concentra-se no estudo da metáfora visual, ou seja, 

um tipo de metáfora não manifesta em acordo com a configuração verbal clássica, adotaremos 

a perspectiva mais recente, cuja teoria conceitual parece comportar a manifestação plástico-

icônica da figura em análise.  

Considerando a metáfora como forma de pensamento, abrimos espaço para 

compreendê-la em formas de expressão diferentes da linguagem. Além disso, na medida em 

que tomamos como base de uma declaração metafórica o pensamento e não a sua 

manifestação verbal com o qual estamos mais acostumados, se torna possível compreender 

melhor metáforas que não são expressas no formato verbal “TERMO A É UM TERMO B”, 

mas utilizam associações metafóricas como base de um conceito capaz de ser expresso nas 

mais diferentes mídias e com vários desdobramentos do mesmo conceito base. 

(FORCEVILLE, 1996). 

Esta segunda vertente ganhou força a partir do estudo de Lakoff e Johnson (1985), 

em que os autores desenvolveram uma série de análises lingüísticas de expressões 

metafóricas, demonstrando que nos vários exemplos tais expressões são resultado do 
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desdobramento de um conceito metafórico, de uma forma de pensar e compreender o mundo 

própria ao ser humano. As análises propunham que não só o discurso poético, mas também 

muito da forma como nos expressamos na vida cotidiana é resultado de nossa capacidade de 

pensamento metafórico. Lakoff e Johnson, pois, realizaram seu importante estudo 

relacionando os aspectos lingüísticos aos conceituais. Para os autores, a metáfora é 

originalmente uma forma de pensamento e ação, de modo que apenas posteriormente ela toma 

a forma de uma linguagem. Com base nisto, acreditamos que as metáforas verbais devem ser 

analisadas como uma das possíveis manifestações do processo de pensamento metafórico.  

Uma das argumentações principais deste modelo teórico é a de que a linguagem 

humana comumente nos explicita a forma como costumamos estruturar certos conceitos em 

termos de outros. Lakoff e Johnson acreditam que expressões como “seus argumentos não 

podem ser defendidos, ele atacou cada ponto fraco em meu argumento”; “suas críticas foram 

bem no alvo; eu demoli seu argumento” (1985, p.14, tradução nossa), são comumente 

utilizadas por nós no cotidiano pela existência em nossas mentes de um forma de pensar 

baseada na metáfora conceitual de que o “ARGUMENTO É GUERRA”. 

Segundo os autores, a forma como habitualmente percebemos, pensamos e agimos 

são estruturadas por metáforas. No caso de “ARGUMENTO É GUERRA”, nós acreditamos 

que podemos sair vitoriosos ou derrotados; que nosso interlocutor é um adversário; que a 

posição dele deve ser atacada e a nossa defendida; que durante a discussão podemos ganhar 

ou perder terreno; que precisamos de estratégias para sairmos vitoriosos. Objetivamente, a 

discussão não é um tipo de guerra, tratam-se de duas ações diferentes em que uma é um 

discurso verbal e a outra é um conflito armado, de modo que os atos envolvidos são bastante 

diversos. “Mas a discussão é parcialmente estruturada, compreendida, praticada e comentada 

em termos de guerra” (LAKOFF e JOHNSON, 1985, p.15, tradução nossa.) Dessa forma, a 

metáfora conceitual em questão também estrutura a forma como agimos durante a própria 

discussão: “o conceito é estruturado metaforicamente, assim como a atividade e por 

conseqüência a linguagem são também estruturadas metaforicamente” (LAKOFF e 

JOHNSON , 1985, p.15, tradução nossa)  

Em acordo com este ponto de vista, Roger Von Oech (1999) também nos chama 

atenção para esta característica do pensamento humano, exemplificando por meio de uma 

série de expressões dos profissionais de finanças relacionadas ao campo semântico da água: 

patrimônio líquido, solvência, depósito, juros flutuantes, congelamento de preços, conta 

corrente, fluxo de caixa, margem de lucro, nível de preço, injetar capital... Para o autor, é 

comum também utilizarmos expressões metafóricas para compreender processos mentais de 

 



 37

acordo com as evoluções tecnológicas de nosso tempo. No século XVII, a mente era tomada 

como um espelho ou lente, influenciada pelos progressos obtidos pela óptica e fabricação de 

lentes.  Desenvolvido no final do século XIX, o modelo freudiano, com idéias e pensamentos 

subindo do inconsciente para o consciente, parecia baseado na forma como o vapor sobe da 

caldeira para uma câmara de compressão do sistema a vapor das locomotivas. No início do 

século XX, era comum que as pessoas comparassem o funcionamento da mente com uma rede 

de comutação telefônica, na qual circuitos e relês percorrem o cérebro. Atualmente, o 

computador parece ser o modelo dominante, quando falamos em “processar informações”, 

“entrada”,”saída”, ”feedback”... (OECH, 1999). Dessa forma, podemos considerar estas 

variadas formas de compreender o mecanismo cerebral como desdobramentos da metáfora 

“MECANISMO TECNOLÓGICO É CÉREBRO”. 

Segundo a teoria da metáfora conceitual, a metáfora é composta de um domínio 

fonte e um domínio alvo. O primeiro é mais concreto e mais próximo de nossa experiência, 

contendo uma série de conceitos que abastecem o segundo, de modo que quando 

relacionamos estes dois domínios realizamos um processo de “mapeamento”, ou seja: um 

conjunto de correspondências conceituais. As metáforas seriam, nesta perspectiva, o produto 

destes mapeamentos entre dois domínios conceituais, sendo utilizada a estrutura “DOMÍNIO 

ALVO É DOMÍNIO FONTE” em caixa alta para designá-las. Considerando que o interesse 

dos estudiosos está justamente neste mapeamento, o termo metáfora é utilizado para designá-

lo e não às expressões lingüísticas que anteriormente considerávamos metáforas: 

 [....] quando os teóricos falam na metáfora “TEMPO É DINHEIRO” , eles 
se referem ao mapeamento conceitual e à sua realização verbal; quando 
falam expressões metafóricas, estão fazendo referência às expressões 
lingüísticas licenciadas por este mapeamento (ex. economize seu tempo; não 
tenho tempo suficiente para gastar com você). (CARVALHO, 
http://www.filologia.org.br/viicnlf/anais/caderno12-04.html) 
 

Dessa forma, a língua torna-se uma manifestação secundária do fenômeno, na 

medida em que é o mapeamento que permite a construção das expressões metafóricas e 

estabelece o quadro de inferências possíveis entre o domínio fonte e o domínio alvo. 

Considerando que esta pesquisa utiliza como base teórica tanto o modelo da 

interação como o da metáfora conceitual, vale destacar que entender a metáfora 

conceitualmente ou como forma de pensamento não está em desacordo com o modelo teórico 

da interação, muito pelo contrário: para Forceville (1996), as metáforas que não adotam o 

formato “TERMO A É O TERMO B” como forma de expressão podem ser resumidas a ele, 
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uma vez que a principal característica da metáfora é “entender e experienciar uma coisa em 

termos de outra” (LAKOFF e JOHNSON, 1985, p. 15, tradução nossa.). 

A principal diferença entre as duas teorias está no fato de que Black parece 

privilegiar metáforas verbais, visto que utiliza a expressão “declaração metafórica”, enquanto 

que Lakoff e Johnson utilizam o pensamento metafórico como base de seu estudo, de modo 

que a metáfora verbalizada é apenas uma das possíveis manifestações do fenômeno. Além 

disso, Black parece interessar-se mais por metáforas menos convencionais ou criativas, 

enquanto que Lakoff e Johnson concentram-se no estudo de expressões metafóricas 

cotidianas. No que se refere às terminologias adotadas para esta pesquisa, consideramos as 

expressões “transferência” ou “projeção” propostas por Black (1993) mais adequadas para 

metáforas visuais que a “correspondência” utilizada na metáfora conceitual, uma vez que 

acreditamos mais na hipótese de uma projeção de características que em uma correlação, 

embora esta última também possa acontecer. Por outro lado, da teoria da metáfora conceitual, 

adotaremos o pressuposto de que a metáfora é originalmente uma forma de pensamento e só 

derivadamente um fenômeno lingüístico, porque isto possibilita que ela se manifeste não 

apenas verbalmente, mas também visualmente. Além disso, na publicidade, podemos perceber 

certos conceitos metafóricos recorrentes na construção do apelo retórico de determinados 

produtos e serviços, chegando mesmo a constituírem um clichê – o que parece em acordo com 

a teoria da metáfora conceitual. Também na retórica publicitária, como acontece nos 

exemplos de Lakoff e Johnson, é bastante comum que uma mesma metáfora conceitual seja 

desdobrada das mais diferentes formas, de modo que seu apelo criativo seja renovado a cada 

nova configuração.  

Assim, ainda que este estudo privilegie a teoria da interação como base de nossa 

investigação acerca da metáfora visual, adotando inclusive todo o seu modelo de 

funcionamento baseado em um sujeito secundário que transfere suas propriedades para o 

sujeito primário, partiremos do pressuposto de que a metáfora é uma forma de pensamento e  

surge a partir de um conceito, que expressaremos de acordo  com o formato “TERMO A É 

UM TERMO B¨, podendo manifestar-se nas mais diferentes mídias e ser desdobrado das mais 

variadas formas. 

Em anúncios para carros, por exemplo, é freqüente a utilização de 

desdobramentos do conceito metafórico “O CARRO É UM AVIÃO”, ainda que seja um 

ponto de partida banal pela grande quantidade correspondência entre os dois sujeitos, já que 

por serem meios de transporte os dois possuem muitas propriedades em comum: ambos 

possuem bancos, rodas, trafegam por uma pista, são comandados pelo homem e transportam 
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passageiros, entre outras várias semelhanças. Por outro lado, a metáfora parece vantajosa para 

o anunciante porque o avião é maior, mais rápido e dotado de associações enciclopédicas 

ligadas a status e riqueza (somente pessoas muito ricas possuem um avião). Quando o anúncio 

de um carro se utiliza desta metáfora conceitual, propriedades positivas como estas são 

projetadas sobre ele, o que pode constituir uma importante ferramenta retórica. Mesmo assim, 

os desdobramentos deste conceito podem variar do medíocre ao original.  A configuração 

visual de alguns dos sujeitos da metáfora mais uma vez pode contribuir para devolver a 

originalidade do banal, como no caso do anúncio da marca Audi (Figura 2), cujo título é: 

“Você nunca mais vai pedir para visitar cabine de avião.” Ou seja: enquanto um dos termos 

desdobrados do conceito metafórico “O CARRO É UM AVIÃO” é expresso pela imagem 

proporcionada pelo painel do carro e lugar do motorista e do passageiro, o outro é ativado 

verbalmente pelo título em “cabine de avião”, gerando um complexo de implicações onde o 

painel do carro seria equivalente ao do avião, o motorista seria o piloto e o passageiro, o co-

piloto. 

 
Figura 2: Anúncio da Audi exemplificando a metáfora verbo-visual “O CARRO É UM AVIÃO”. 

Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 
 

Dessa forma, o que buscamos aqui é utilizar, de cada modelo teórico, o que ele 

tem de melhor aplicável à metáfora visual. Um dos aspectos positivos para este estudo ao 

adotar a metáfora como uma forma de pensamento é que ela poderá ser expressa das mais 

diferentes formas. Isto porque, mesmo com a teoria da interação baseando-se em exemplos 

que utilizam o formato “TERMO A É O TERMO B”, não é raro que a metáfora seja expressa 

em um outro formato gramatical.  
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Esta premissa possui amplitude suficiente para atender a qualquer desdobramento 

de uma metáfora conceitual, seja ele verbal ou visual, na medida em que não está presa à 

configuração gramatical “TERMO A É O TERMO B”, mas a utiliza como uma forma 

conceitual de pensamento. Ou seja: uma metáfora não precisa ser expressa utilizando o verbo 

ser em seu formato lingüístico, ela pode adotar muitas outras configurações, sendo que todas 

são reduzidas a uma forma conceitual “TERMO A É O TERMO B”. (FORCEVILLLE, 1996) 

Isto acontece porque muitas metáforas precisam ser construídas pelo receptor, 

especialmente no caso das metáforas visuais, de modo que é necessário descobrir qual é o 

domínio fonte e qual o domínio alvo e quais são as correspondências – na teoria da metáfora 

conceitual – ou, na teoria da interação, qual é a moldura e qual é o foco; qual o sujeito 

primário e qual o secundário; finalmente, quais características do sujeito secundário são 

projetadas sobre o primário – tudo isso, tendo em vista um contexto. Esta construção faz parte 

do prazer lúdico de entender a metáfora e é um dos aspectos mais valorizados pela linguagem 

publicitária: na medida em que o receptor restitui aspectos que não estavam explícitos em um 

título publicitário metafórico, por exemplo, ele se sentirá mais inteligente ou sagaz por tê-lo 

conseguido, e possivelmente associará estas características positivas também à marca 

anunciante. 

Se em um anúncio das sandálias “Havaianas Surf” (fig. 3) encontramos o título 

“SURF:  uma espécie de alpinismo onde a melhor parte é a avalanche”, o receptor terá que 

percorrer algumas etapas para chegar à compreensão da metáfora. Primeiro, perceberá o que 

há de literal e figurado no título, ou seja, identificará as palavras “alpinismo” e “avalanche” 

como sendo o foco e o restante da frase como sendo a moldura.  A partir daí, ele restituirá os 

dois sujeitos da metáfora conceitual, alpinismo e surf, cujo contexto de anúncio para uma 

sandália “Havaianas Surf” permitirá inferir que o surf é o sujeito primário e o alpinismo, o 

sujeito secundário. Desse modo, o formato conceitual da metáfora se explicita como “SURF 

É ALPINISMO”.  Observando a imagem apresentada no anúncio, o receptor identificará uma 

sandália sobre uma suposta “onda”, que representa não só o produto anunciante, como 

também o possível consumidor.  Dessa forma, o receptor perceberá que, num contexto no qual 

o surf é definido como alpinismo, deslizar sob uma onda é uma avalanche. A partir daí, 

propriedades como adrenalina, aventura, perigo e emoção, associadas enciclopedicamente à 

avalanche, serão projetadas sobre o ato de surfar, que, em se tratando da venda de uma 

sandália chamada “Havaianas Surf”, acabam também associadas ao produto e ao tipo de 

ideologia que ele prega para conquistar o consumidor. 
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Figura 3: Anúncio das Havaianas Surf exemplificando o processo de implicações 

que reconstrói o conceito metafórico. Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 
 

Além disso, na medida em que aceitamos a metáfora como originada pelo 

formato-base “TERMO A É O TERMO B”, sendo por isso passível das mais diferentes 

configurações e desdobramentos, sejam eles verbais, visuais ou sonoros, a originalidade de 

sua configuração pode restituir o brilho que em sua forma conceitual estaria desgastado pela 

banalização do uso. Dizer em um título de anúncio publicitário que um BMW é uma obra de 

arte, por exemplo, seria uma forma bastante comum de expressar o conceito “os carros BMW 

são uma obra de arte”, visto que é muito freqüente no cotidiano referirmo-nos a algo que 

consideramos belo, como um arranjo de flores, como sendo uma obra de arte. Mas se o título 

for expresso por um desdobramento menos comum deste conceito, de modo a permitir que o 

receptor seja desafiado, momentaneamente, a encontrar a moldura e o foco, o sujeito primário 

e o sujeito secundário e quais características são transferidas de um para o outro, o mesmo 

conceito metafórico pode gerar um resultado bem diferente. Seria o caso do título: “Com um 

BMW, o estacionamento é uma exposição de arte”, no qual o mesmo conceito metafórico 

seria desdobrado para o local de exposição – no caso, o estacionamento. Ainda que o título 

seja expresso de forma diferente, a nova configuração ainda obedece aos princípios da 

metáfora de entender e experienciar um carro em termos de obra de arte. Em relação à sua 

configuração anterior, o receptor só precisará refletir por um pouco mais de tempo para 

concluir que, se um BMW transforma um estacionamento em exposição de arte, sabendo que 

carros costumam ser encontrados parados em estacionamentos e que se trata de anúncio para 

vender carros BMW, os veículos são, pois, a própria obra de arte a ser exposta. 
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Ainda assim, discutir a originalidade de uma metáfora deve levar em consideração 

que mesmo a metáfora mais apagada pode voltar a ser nova para um receptor que nunca tenha 

se aproximado da complexidade de sua semiose (ECO, 1991). Não será impossível que um 

determinado indivíduo, ao entrar em contato pela primeira vez com um desdobramento banal 

do conceito “O CARRO É UM AVIÃO”, venha a sentir-se seduzido por ele; ou mesmo que, 

tendo conhecido anteriormente este mesmo desdobramento, tenha-no esquecido, de modo que 

o anúncio em questão venha a soar como novo. Nestes casos, a publicidade, que tem como 

uma de suas características o reaproveitamento, não se importará em utilizar mais uma vez o 

recurso desgastado, desde que atinja a seus fins específicos dentro da ideologia do consumo. 

E, considerando a multiplicidade de segmentos de público-alvo disponíveis em um mercado 

consumidor, não serão raras as vezes em que isto acontece. 

Para esta pesquisa, é importante ressaltar que tais premissas tornam-se 

fundamentais na medida em que permitem entender a metáfora, por definição, como não 

limitada ao formato verbal “TERMO A É O TERMO B”, já que apresenta pelo menos um dos 

dois sujeitos expressos visualmente ou correlacionados a uma imagem. Apesar disso, sua 

origem conceitual ainda é o pensamento neste mesmo formato, cabendo ao receptor restituir 

esta configuração à medida que constrói o sentido da metáfora. Quando admitimos que ela 

pode ser expressa de formas diferentes da configuração “TERMO A É O TERMO B”, que sua 

essência está em “entender e experienciar uma coisa em termos de outra” (LAKOFF e 

JOHNSON, 1985, p.15, tradução nossa.), e que muitas vezes ela precisa ser construída pelo 

receptor de modo a restituir sua configuração conceitual, estamos, assim, estabelecendo as 

condições que permitem à metáfora visual sua existência sob esta denominação. 

Além disso, esta perspectiva oferece importantes implicações no que se refere à 

metáfora do ponto de vista ideológico. Lakoff e Johnson (1985) nos chamam atenção, ainda, 

para certos sistemas conceituais que já se encontram tão impregnados em nosso cotidiano que 

raramente nos damos conta de que se tratam de metáforas, de modo que eles passam a fazer 

parte de nossas vidas. Para os autores, o fato de a metáfora basear-se em “entender e 

experienciar uma coisa em termos de outra” (LAKOFF e JOHNSON, 1985, p.15, tradução 

nossa.) implica que ela não deve ser tomada como uma descrição neutra, mas como um modo 

de refletir valores. 

Assim, é importante perceber que tais sistemas conceituais não ocasionam 

simplesmente uma observação neutra e descomprometida do mundo, mas um tipo de 

percepção ideológica da realidade, um sistema de valores. Por isso mesmo, ao aceitarmos 

conscientemente ou não uma metáfora, muitas vezes colocamos em práticas ações que 
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ocasionam conseqüências coerentes com o sistema conceitual aceito, ao mesmo tempo em que 

deixamos de lado ações não concordantes com ele (FORCEVILLE, 1996). Ou seja: nossas 

ações podem ser orientadas pelas metáforas que acreditamos. 

Colocando de uma forma ampla e grosseiramente simplificada: se um 
político está comprometido com a metáfora “o homem é um lobo” ele 
defenderá a construção de prisões; se ele acredita que “o homem é um 
burro”, ele aplicará dinheiro em educação; e se ele está convencido de que 
“o homem é um porco”, ele pode muito bem considerar o subsídio de 
lavanderias automáticas.  (FORCEVILLE, 1996, p.34, tradução nossa.) 
 

 Na publicidade, estes sistemas conceituais metafóricos são utilizados com 

finalidade persuasiva e sugestiva, mas indiretamente também são “vendidos” como forma de 

compreender o mundo. O culto à beleza, ao sucesso e ao status, por exemplo, são utilizados a 

serviço da ideologia do consumo, mas acabam sendo disseminados juntamente com ela. Dessa 

forma, não se pode esquecer o papel ideológico das metáforas que acreditamos e a forma 

como acabamos por vivenciá-las sem que sequer o percebamos. 

 

2.3 Construindo um conceito para a metáfora visual 

 

Neste momento de nossa pesquisa, nos concentraremos mais especificamente em articular 

uma modelização teórica para a metáfora com a questão do funcionamento das representações 

visuais na publicidade. Considerando que nossa pesquisa está ancorada em um problema mais 

amplo, referente à regência discursiva das imagens, acreditamos que ao nos concentrarmos 

em representações cuja construção de sentido remete às metáforas verbais, estamos 

correlacionando o fenômeno a uma escola de longa tradição, na qual já se acumulam 

inúmeros estudos que, justapostos e correlacionados ao problema da imagem, podem render 

insights importantes sobre questões como: (a) uma comparação entre o modo como a 

textualidade verbal e a textualidade visual articulam um efeito discursivo de características 

semelhantes; (b) o modo como estes dois níveis se complementam ou possibilitam expressar 

melhor determinados conteúdos que outros; (c) uma caracterização, no campo da visualidade, 

de uma das estratégias discursivas verbais consideradas mais ricas e engenhosas pela tradição 

retórica, de modo que também esperamos encontrar esta potencialidade discursiva e 

investigativa nas representações visuais. Somando-se a estes ganhos potenciais, deixamo-nos 

levar por um senso de oportunidade e urgência ao constatar que, nos últimos anos, tem sido 

notória a presença, na publicidade impressa cotidiana e naquela destacada pelas premiações 

do meio publicitário, de tal recurso discursivo, de modo que o dispositivo metafórico plástico-
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icônico parece dotado de especial valor tanto para o campo social como para o sistema 

produtivo da propaganda. 

Apesar deste crescente interesse pelo recurso na prática publicitária, pouco se sabe 

sobre o modo como estas representações articulam seu sentido discursivo. E ainda que tais 

estratégias possam ser utilizadas pelo sistema produtivo sem este conhecimento, acreditamos 

que, desvendando seu mecanismo semiósico, tal utilização pode tornar-se muito mais 

eficiente e adequada aos seus propósitos.  

De modo geral, o interesse pela metáfora visual tem crescido apenas nas três 

últimas décadas, nas quais o fenômeno vem sendo estudado setorialmente em suas mais 

diferentes manifestações: na propaganda, na pintura, no cinema, em cartoons e displays. 

Entretanto, existe uma tendência nas pesquisas de privilegiar aspectos formais do fenômeno, 

ou seja, manifestações específicas da metáfora em determinadas mídias, ao invés de tentar 

compreender o fenômeno em sua textualidade mais ampla, o que de fato tornaria pertinente à 

reflexão teórica a questão da incidência das figuras de discurso no interior das formas 

plásticas. Em função disto, ainda não existe um acordo para uma definição da metáfora visual. 

Apesar de algumas pesquisas desenvolvidas desde a década de 80, não existe um consenso 

sobre como o fenômeno deve ser compreendido e em que ele difere de sua equivalente 

manifestação verbal. Estabelecer um conceito para a metáfora visual, portanto, é uma tarefa 

complexa, na medida em que a própria metáfora vem sendo estudada desde Aristóteles até a 

atualidade sem que se tenha chegado a uma gramática lógica que a explique em toda sua 

complexidade. 

Entretanto, faz-se necessário a esta pesquisa delinear com clareza e objetividade o 

seu objeto de estudo, de modo que, ao nos depararmos com uma metáfora visual em um 

anúncio, ela seja identificada com precisão e segundo critérios bem estabelecidos. 

Considerando que esta pesquisa baseia-se na teoria da interação de Black e na metáfora como 

uma forma de pensamento, tal definição tomará como base as reflexões anteriores, sendo, por 

isso, uma aplicação destes modelos teóricos à configuração visual da metáfora. 

Para finalmente chegamos a uma definição de metáfora visual que, mesmo não 

afirmando categoricamente, seja aplicável a este estudo, iremos recuperar alguns trabalhos 

que se dedicaram ao estudo do fenômeno, de modo a perceber algumas das diversas formas 

como ele vem sendo investigado.  Tais reflexões teóricas serão organizadas de modo a 

estabelecer um panorama que recupere e justaponha hipóteses propostas por autores que já se 

interessaram pelo problema da incidência das figuras de discurso na matéria visual, em 
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especial da metáfora, para que possamos identificar algumas de suas qualidades e limitações. 

Assim, espera-se que tal recuperação culmine com uma proposta de definição satisfatória do 

fenômeno que permita operacionalizar as análises de anúncios a serem desenvolvidas na 

seção 4. 

De acordo com Eco (1997), a comunicação visual também pode acontecer num 

nível de codificação tropológico, o qual se refere aos equivalentes visuais das figuras verbais. 

O tropo pode ser inusual e assumir valor estético, ou então ser a exata 
tradução visual da metáfora sopitada e passada para o uso corrente, tanto que 
passa despercebida. Por outro lado, a linguagem publicitária introduziu 
tropos típicos da comunicação visual que dificilmente podem ser reportados 
a tropos verbais  preexistentes. (ECO, 1997, p.162) 
 

Neste sentido, Jacques Durand (1973) realizou um inventário que é importante 

referência para compreender as relações entre retórica visual e publicidade. Nele, observava-

se que a propaganda vinha utilizando visualmente toda uma galeria de figuras que até então 

pareciam presentes apenas na linguagem falada. Para o autor, as figuras retóricas podem ser 

analisadas com base na transgressão de uma norma: 

Em literatura, as normas contestadas são essencialmente as do bom falar, e 
as figuras apresentam uma certa similitude com os problemas de fala. Na 
imagem, as normas em questão são sobretudo as da realidade física, tais 
como são transmitidas pela representação fotográfica. A imagem retorizada, 
em sua leitura imediata, se liga ao fantástico, ao sonho, às alucinações: a 
metáfora se torna metamorfose, a repetição desdobramento, a hipérbole 
gigantismo, a elipse levitação, etc. (DURAND, 1973, p.22) 
 

Neste estudo, as análises aconteciam tentando identificar os tipos de operações 

necessárias para a construção das figuras, como adjunção, supressão, substituição e troca. A 

pesquisa também considerava relações estabelecidas entre estas variantes, que poderiam ser 

de identidade, semelhança, diferença, oposição, falsa homologia, duplo sentido e paradoxo.  

Algumas das operações destacadas por Durand, como veremos mais tarde, darão origem a um 

grupo de hipóteses desta pesquisa quanto às diferentes manifestações da metáfora visual, 

ainda que de forma bastante diferenciada da concepção do autor.  

O psicólogo de percepção John Kennedy (1982 apud FORCEVILLE 1996) 

realizou um trabalho similar de levantamento de exemplos de quinze manifestações visuais 

das figuras verbais. Para ele, existem padrões de modos de recepção universais e padrões 

culturalmente determinados, os quais permitem que se chegue a uma interpretação literal, 

como acontece na verbalidade. Quando estes padrões são violados, surgem anomalias, que 

podem transformar-se em erros ou levarem a algum tipo de objetivo. Neste segundo caso, 

quando as anomalias são aplicadas à imagem intencionalmente para atingir um determinado 
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objetivo interpretativo, tem-se a metáfora, cujo conceito, aqui, aplica-se de forma 

generalizada a várias figuras da fala. Apesar disso, o autor não apresenta de forma bem 

delineada os critérios para categorizar uma determinada representação visual como um tipo 

específico de figura (FORCEVILLE, 1996). Mesmo assim, a pesquisa oferece importantes 

contribuições para o estudo da metáfora visual: (a) demonstra que o receptor está apto a 

selecionar partes de uma imagem que considera relevantes das irrelevantes, ao invés de 

percebê-las igualmente, como se não houvesse uma hierarquia de importância na construção 

de sentido; (b) preocupa-se em identificar os dois sujeitos das metáforas e determinar qual é o 

primário e qual o secundário, consciente de que uma inversão de ordem não é possível sem 

alterar todo o sentido produzido e (c) considera a influência de vários aspectos contextuais na 

interpretação, como o suporte cultural necessário para compreender e atribuir sentido às 

imagens. (FORCEVILLE, 1996). 

Vale destacar que as pesquisas acerca do problema da metáfora visual comumente 

deparam-se com uma confusão em torno do próprio conceito do fenômeno: algumas tomam a 

metáfora em um sentido mais largo, como sinônimo de tropo e, por isso mesmo, incluindo sob 

esta denominação muitas figuras; outras vertentes consideram a metáfora de uma forma mais 

limitada, como sendo uma entre muitas outras figuras. Para Forceville (1996), o problema 

com a primeira perspectiva é a dificuldade em estabelecer um quadro de tropos verbais e seus 

equivalentes visuais com um critério claramente estabelecido que explique por que 

consideramos uma figura como equivalente visual de um tropo verbal e não outro. Assim, 

considerar a metáfora de uma forma mais restrita parece mais prudente que se lançar ao 

grande desafio de encontrar equivalentes visuais dos vários tropos criteriosamente 

identificados. 

Sobre esta segunda abordagem, em “Meditações sobre um cavalinho de pau”, 

Ernst Hans Gombrich (1999) trata das metáforas visuais na arte, só que numa perspectiva que 

implica em identificar de que modo é possível na experiência artística estabelecer uma 

equivalência entre uma qualidade visual e um valor moral: “Uma vez que devo ocupar-me 

principalmente da maneira pela qual as cores e os contornos foram manipulados no passado 

histórico, para evocar um senso desses valores, podemos chamar meu tema de “metáforas 

visuais de valor” (1999, p. 12). Neste estudo, encontramos alguma similaridade embrionária 

com nossa abordagem da metáfora conceitual, na medida em que o autor parece dar-se conta 

de que existem determinadas equivalências básicas conceituais que nos fazem compreender 

uma coisa em termos de outra, especialmente no plano da sinestesia: “Calor, doçura e luz nos 

fazem experimentar precoce e intensamente uma satisfação; por isso, falamos de cálida 
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amizade, de doce criança e de feito brilhante” (1999, p. 14). Entretanto, Gombrich trata o 

tema em um nível anterior ao da nossa pesquisa, ao voltar-se para as relações metafóricas em 

um nível muito primário, como o uso de “cores violentas” para estabelecer uma equivalência 

com “emoções violentas”. Sua prioridade são as metáforas naturais mais básicas de cores e 

iluminação, entre outros recursos plásticos, cujas associações diretas muitas vezes agradavam 

estetas em determinados períodos da história, e aquelas que se opõem ou negam tais relações 

metafóricas em busca do que ele chama de valores “mais altos”. Nossa pesquisa, ainda que 

considere tais associações básicas para uma análise da construção de sentido da metáfora 

visual, detém-se em um nível menos abstrato ou interessado na materialização de valores 

estético-morais, concentrando-se no modo como a organização interna das imagens permite 

criar similaridades entre os dois sujeitos da metáfora por meio de perdas e aquisição de semas 

e pela base em quadro de premissas e entinemas, como veremos nas seções 3 e 4. 

Também em “Pintura, metáfora e corpo: Titian, Bellini, De Kooning, etc.”, Wolheim 

(1987) apud Forceville (1996) discute a construção do significado metafórico na pintura,  

primeiro estabelecendo as semelhanças entre a metáfora verbal e a visual, para em seguida 

chegar às diferenças. Entre as semelhanças, destacam-se: (a) a metáfora lingüística não 

precisa que as palavras percam seu sentido normal; (b) a metáfora lingüística não precisa que 

exista uma semelhança pré-existente entre o termo metaforizante e o metaforizado; (c) tanto o 

objetivo da metáfora lingüística como da visual é colocar o metaforizado sob uma nova 

perspectiva e (d) ambas as metáforas oferecem esta nova perspectiva “emparelhando” uma 

coisa com outra que não o próprio objeto. Para o autor, a grande diferença entre as duas 

configurações do fenômeno está naquilo que a metáfora coloca lado a lado: no caso da 

pintura, o objeto emparelhado é a própria pintura como um todo, de modo que a matéria 

corporal é metaforizada e a pintura é a metáfora para o corpo. (WOLHEIM, 1987 apud 

Forceville,1996) 

Forceville (1996) concorda com as semelhanças propostas por Wolheim, mas 

rejeita a “crucial” diferença. Ele acredita que as pinturas discutidas pelo autor atingem uma 

forte “corporealidade” que domina toda a pintura, o que não deixa de ser uma conclusão 

válida, mas não é uma observação passível de ser conectada a uma teoria da metáfora. 

Segundo Forceville: 

A insistência de Wollheim em equiparar metaforicamente o objeto não com 
outro objeto, mas com a pintura como um todo fica altamente enigmática, 
uma vez que o autor em nenhum momento justifica satisfatoriamente ou 
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explica o que ele entende por isto, não mencionando como este tipo de 
metáfora opera. (1996, p.39, tradução nossa.) 
 

Para o pesquisador cinematográfico Carrol, a metáfora visual constitui-se de uma 

fusão visual de elementos de áreas separadas em uma mesma entidade. O autor exemplifica 

por meio de uma cena do filme “Metropolis”, de Fritz Lang, na qual uma máquina gigante 

transforma-se em um monstro através de uma superposição das duas imagens, na qual tanto 

partes da máquina como do mostro são reconhecíveis, estão co-presentes. (CARROLL, 1996, 

apud EL REFAIE, 2003). Gombrich também parece basear-se na fusão como o indicativo da 

presença da metáfora: ao investigar sobre o uso da metáfora em caricaturas, o autor destaca 

uma forma de fusão bastante parecida com aquela descrita por Carrol, em que a imagem de 

um político combina-se à de um animal. (GOMBRICH, 1971, apud EL REFAIE, 2003). Para 

El Refaie, nos dois casos trata-se de uma perspectiva muito limitada da metáfora visual, na 

medida em que a fusão é apenas uma das formas que o fenômeno pode tomar, uma vez que 

em muitos casos um dos elementos que a compõe não está explícito. 

El Refaie (2003) realizou um estudo sobre a metáfora visual nos cartoons de 

jornais austríacos, no qual argumenta que tais metáforas não podem ser descritas 

satisfatoriamente apenas em termos formais, devendo ser consideradas representações visuais 

de pensamentos e conceitos.  A autora defende, basicamente, três pontos de vista: (a) as 

metáforas visuais devem ser analisadas tomando como base conceitos metafóricos; (b) as 

metáforas devem ser sempre estudadas no contexto sócio-político em que estão inseridas 

(acrescentaríamos aqui o contexto cultural) e (c) a forma como uma metáfora é expressa pode 

exercer uma grande influência sobre o seu impacto e construção de sentido. 

Para El Refaie (2003), a maioria dos estudos recentes privilegia uma análise da 

metáfora em seus aspectos formais e desconsideram o nível conceitual do fenômeno, 

restringindo sua atenção aos tipos e gêneros de metáforas visuais que os pesquisadores estão 

aptos a analisar. Por outro lado, ela defende que o conceito de metáfora visual deve considerar 

a base conceitual de sua representação e que o fenômeno deve ser analisado detalhadamente 

em um nível cognitivo. Entre suas contribuições, destacamos a forma como ela estabelece 

semelhanças e diferenças entre o verbal e o visual, utilizando sempre como exemplo os 

cartoons. Para a autora, enquanto o verbal pode ser mais adequado para expressar 

determinados significados, o visual também pode ser mais apropriado para um outro tipo de 

construção de sentido. Por outro lado, tanto o verbal como o visual permite que um dos 

sujeitos da metáfora seja percebido implicitamente, e não de forma explícita (GOATLY, 
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1997, apud EL REFAIE). Neste caso, a diferença estaria no fato que no verbal mesmo o mais 

abstrato conceito encontra uma forma de ser expresso em palavras, enquanto nem sempre 

encontraremos um equivalente visual para determinadas escolhas verbais. Assim, as 

metáforas e as convenções tornam-se úteis como mediadores para que se possa visualizar 

entidades abstratas. 

Ao estabelecer uma definição para metáfora visual, El Refaie (2003), com base 

em Kennedy et al, propõe que qualquer representação visual pode constituir-se um exemplo 

de metáfora visual, desde que busque ocasionar um pensamento metafórico.  

Tal definição cognitiva parece a mim uma boa base sobre a qual possa tentar 
e começar a entender a natureza da metáfora visual. Não apenas alarga 
consideravelmente a extensão do que podem ser consideradas metáforas 
visuais, possibilitando aos analistas explorar as várias formas que eles 
podem selecionar nos mais diferentes gêneros visuais, tornando mais fácil 
comparar e contrastar formas verbais e visuais de expressar o mesmo 
pensamento metafórico. (EL REFAIE, 2003 p. 81, tradução nossa.) 

Apesar disso, a autora reconhece que tal definição ainda é insuficiente, na medida 

em que possibilita interpretações variadas. Quando consideramos a metáfora visual como 

qualquer representação visual que tenha como origem o pensamento metafórico, nem sempre 

será possível determinar com exatidão quais os “pensamentos” uma dada representação visual 

pretende ocasionar nos indivíduos. A construção de sentido se dá por uma negociação entre 

emissores e receptores, de modo que uma interpretação será sempre relativa a uma única 

pessoa. 

Em Forceville (1996), cujos estudos analisam a metáfora visual em anúncios 

publicitários impressos, a metáfora foi identificada em termos de substituição de um elemento 

visual por um outro, inesperado. El Refaie (2003) considera esta perspectiva ainda muito 

restrita, na medida em que comporta apenas uma forma bastante comum da metáfora visual 

em anúncios impressos, não necessariamente caracterizando o fenômeno em outras mídias. O 

problema, mais uma vez, está na utilização de um critério formal para a definição, deixando 

de atender a uma variada escala de categorias pelas quais um conceito metafórico pode ser 

expresso. 

Apesar disso, consideramos o estudo de Forceville (1996) uma importante referência 

sobre a metáfora visual na publicidade, a qual contribuiu grandemente no desenvolvimento 

desta pesquisa. A investigação aqui apresentada pretende, pois, prosseguir com o trabalho 

desenvolvido por este autor, agora na intenção de aprofundar o estudo da construção de 

sentido, além de identificar e pormenorizar variáveis importantes que o tenham escapado. 
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Desta forma, nos dedicaremos agora em recuperar os procedimentos metodológicos e algumas 

reflexões do autor, para em seguida propor nossa própria definição de metáfora visual. 

Forceville (1996) discute detalhadamente a teoria da interação de Black para a 

metáfora verbal e a enriquece por meio de contribuições de escolas cognitivistas da metáfora. 

Outro aspecto contemplado é o papel do contexto na interpretação de anúncios, sendo 

utilizada uma distinção entre elementos de contexto interno-textuais e externo-textuais, 

adaptada do modelo de comunicação de Jakobson (1960). Forceville argumenta que o exame 

do contexto interno-textual não é suficiente para as análises, devendo-se considerar também 

aspectos externo-textuais como expectativas e convenções culturais. 

Baseado no modelo teórico proposto por Black (1993), Forceville (1996, p.108, 

tradução nossa) estabeleceu três perguntas essenciais para que se entenda a construção de 

sentido de uma metáfora visual: “Quais são os dois termos da metáfora e como os 

conhecemos?”, “Quais dos dois termos é o primeiro sujeito da metáfora e qual é o sujeito 

secundário, e como os conhecemos?”e “Quais características são projetadas do domínio do 

segundo sujeito sobre o domínio do primeiro sujeito, e como decidimos estas 

características?”. O autor supõe que a resposta a estas três perguntas implicará no exame de 

uma série de fatores contextuais relevantes, entre eles quem é o comunicador da metáfora e 

quem é o destinatário, duas informações que considera essenciais para o exame interpretativo. 

Tais aspectos seriam identificados pelo exame do contexto verbal e visual internos da 

mensagem metafórica e pelas implicações típicas dos processos da comunicação publicitária. 

Além disso, o pressuposto fundamental para as análises desenvolvidas naquele estudo foi o de 

que a metáfora ocorre primeiramente no nível cognitivo, para só depois manifestar-se em 

nível verbal, visual ou na interação entre ambos os níveis. Somente a partir deste raciocínio 

seria possível desprender-se do tradicional formato verbal amplamente estudado, embora 

ainda toda metáfora, seja ela visual ou não, pudesse ser reduzida conceitualmente a um 

formato “TERMO A É UM TERMO B”.  

Forceville (1996) combinou ainda a esta estratégia metodológica a teoria da 

relevância, de Sperber e Wilson (1986), em que os autores defendem que o princípio da 

relevância é fundamental para explicar os processos de comunicação entre os seres humanos: 

o receptor de uma mensagem normalmente considera que o comunicador está tentando ser 

relevante em sua comunicação, buscando assim a interpretação mais plausível e pertinente 

para a mensagem recebida e descartando toda uma série de alternativas que também poderia 

processar, mas que naquele contexto não seriam pertinentes ou relevantes. Dessa forma, o 
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princípio da relevância contribuiria explicando quais propriedades seriam ou não transferidas 

do sujeito secundário para o primário, e vice-versa, combatendo assim uma das principais 

críticas feitas aos modelos de transferência que tentam explicar o funcionamento da metáfora. 

Forceville (1996) considerou em suas análises que o receptor de um anúncio já espera que 

algo positivo e relevante seja comunicado em relação ao anunciante, o que de certa forma 

restringe as possibilidades de interpretação – embora mesmo assim não seja possível esgotar 

todas as interpretações possíveis. Assim, acreditamos que a estrutura da metáfora tem 

correlações com a estrutura da própria semiose, isto é, ela é resultado não apenas de aspectos 

puramente convencionados, mas igualmente de uma estrutura cognitiva, de natureza 

pragmático-inferencial. 

Com base neste horizonte teórico metodológico, o autor analisou metáforas 

visuais em trinta anúncios e outdoors, aplicando sobre eles os princípios da teoria da 

relevância de Sperber e Wilson (1986) e considerando ainda aspectos contextuais do verbal e 

do visual. Reconhecendo que suas interpretações eram ainda influenciadas por um certo grau 

de sua própria subjetividade, Forceville realizou um experimento exploratório no qual 

submete quarenta  e três pessoas à interpretação de três outdoors da marca IBM contendo 

metáforas visuais. Como resultado, verificou-se a capacidade dos participantes de identificar e 

interpretar a natureza metafórica das mensagens, além de um certo grau de liberdade de 

interpretação destas metáforas.  

Em geral, o estudo permitiu concluir que, numa metáfora visual, freqüentemente a 

similaridade entre os dois sujeitos não é pré-existente, e sim criada por ela. Forceville (1996) 

desenvolveu, também, uma série de análises de anúncios que permitiram-lhe detectar quatro 

subtipos de metáforas visuais, classificadas de acordo com a natureza do segundo termo: 

(a) Metáforas visuais com um termo visualmente presente (MV1s). Nesta 

categoria, um dos termos não estaria visível, mas ambiguamente sugerido pelo contexto 

visual, ou seja, sem este contexto não seria possível visualizar o termo ausente, inviabilizando 

assim a metáfora. 

O anúncio do Catchup Picante Parmalat (fig. 4) enquadra-se nesta categoria.  A 

imagem apresenta parte da embalagem do produto visualizada frontalmente, de onde começa 

a derramar o catchup contido nela, numa forma arredondada que lembra uma língua. Esta 

percepção acontece baseada no princípio perceptivo da familiaridade, visto que só 

percebemos esta conotação plástica por nos ser familiar a imagem de uma língua, e 

simplicidade, já que esta é a forma pregnante mais simples dentro do contexto interpretativo 

da peça. O receptor é, pois, guiado principalmente por estes dois princípios perceptivos da 
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gestalt encontrados em Gomes (2000), os quais estudaremos mais detalhadamente na seção 3. 

Também muito importante é o contexto pictórico mais geral, o qual inclui a mesma 

embalagem vista de frente na extremidade inferior direita, funcionando como assinatura do 

anúncio, de modo que o receptor é levado a concluir que o segundo termo da metáfora é uma 

boca com língua para fora. A característica picante do produto seria, pois, ressaltada pela 

suposta gestalt da língua para fora e sua associação ao modelo semântico enciclopédico de 

ardor, uma vez que já aprendemos pela experiência que sabores picantes nos levam a sentir 

certo ardor na língua. Assim, trata-se de uma metáfora visual cuja semelhança criada entre os 

dois termos é predominantemente morfológica, podendo ser resumida ao formato conceitual 

“EMBALAGEM É BOCA”, ou, melhor dizendo, “EMBALAGEM DERRAMANDO 

CATCHUP É UMA BOCA COM UMA LÍNGUA PARA FORA”. Enquanto o primeiro 

termo está presente visualmente, o segundo é sugerido pelo contexto pictórico, pelos códigos 

perceptivos e léxicos necessários para a interpretação do anúncio, como o conhecimento 

prévio de que sabores picantes ardem e que este ardor pode expressar-se por uma língua 

vermelha e fora da boca. 

 

Figura 4: Anúncio do catchup Parmalat exemplificando a metáfora visual de um termo visualmente presente. 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

(b) Metáforas visuais com dois termos visualmente presentes (MV2s). Aqui, 

partes dos dois termos da metáfora seriam visualizadas, configurando um fenômeno híbrido 

percebido em uma única gestalt. A remoção do contexto visual não impediria a visualização 

de qualquer dos dois termos, permitindo ainda a percepção da metáfora. 

 



 53

O anúncio do odorizador de ambientes “Bom Ar” (fig. 5) exemplifica esta 

categoria. Nele, visualizamos uma flor hibridizada com a embalagem do “Bom Ar” 

borrifando, de modo que os percebemos em uma única forma.  A identificação dos dois 

termos da metáfora, ambos expressos visualmente, é bastante simples, constituindo o conceito 

metafórico “O BOM AR É UMA FLOR”, de modo a transferir do sujeito secundário 

propriedades semânticas em modelo de enciclopédia das flores como a capacidade de 

produzir um odor agradável e associações como suavidade e leveza. Destacamos ainda a 

importância dos códigos perceptivos no processo da construção do sentido metafórico no 

anúncio, visto que, pelos princípios da Gestalt referentes ao fechamento e à familiaridade, 

somos capazes de completar as partes da embalagem do produto e da flor não apresentadas e 

restituí-las pelos processos perceptivos. 

 

Figura 5: anúncio do Bom Ar exemplificando a metáfora de dois termos visualmente presentes. 
Fonte: 24º  Anuário de Criação, 1999, p. 141. 

 

 
(c) Símiles visuais (MV2s). Neste caso, os dois termos da metáfora seriam 

inteiramente visualizados, sem a hibridização que caracteriza o tipo anterior, em que ambos 

não são vistos completamente. Por isso mesmo, a remoção do contexto visual ainda permitiria 

tal visualização. O anúncio, estimulando viagens para Aruba pela companhia aérea Tam (fig. 

6), utiliza-se da símile visual para criar uma inusitada conexão entre uma aeronave e as 

arraias. Nele, temos uma visão aquática de um grupo de arraias movendo-se para a direita, 

justaposto à imagem de uma aeronave que, vista de dentro d’água, parece pertencer ao grupo, 

adquirindo algumas de suas propriedades morfológicas.  O título contribui na construção de 

sentido ancorando a interpretação: “Aruba. Agora com vôos diretos pela Tam”. A metáfora 

visual do tipo símile pode ser resumida conceitualmente como “O AVIÃO É UMA 
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ARRAIA”. Aqui, os dois termos são encontrados visualmente presentes e os princípios 

perceptivos da gestalt estabelecem uma relação de semelhança até então não percebida entre 

os dois sujeitos. Neste caso, semas associados ao modelo semântico de enciclopédia das 

arraias, como liberdade, naturalidade e leveza são transferidos para a aeronave, que representa 

metonimicamente a companhia aérea, dando a entender que a viagem proporcionada pela Tam  

inclui também estas qualidades. 

 

Figura 6: Anúncio da empresa aérea TAM exemplificando a metáfora visual  do tipo símile. 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

(d) Metáforas verbo-visuais (MVVs). Aqui, um dos termos seria expresso 

verbalmente e outro visualmente. A remoção do contexto visual, se presente, não alteraria a 

identificação dos termos constituintes da metáfora; já a remoção do contexto verbal 

inviabilizaria a metáfora. O anúncio do Jeep (fig. 7), cujo título é “Visite o nosso show-

room”, apresenta a imagem de um canyon e pode ser tomado como um exemplo desta 

categoria de metáfora visual. Considerando tratar-se de um anúncio para vender carros da 

marca Jeep, podemos entender que o formato conceitual da metáfora constitui-se como 

“SHOW-ROOM É UM CANYON”, projetando sobre o show-room propriedades e associações 

metonímicas ligadas ao canyon, como diversão, aventura e contato com a natureza.  Logo, 

enquanto um dos termos da metáfora é expresso verbalmente, o show-room, o outro se 

apresenta visualmente – o canyon. 
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Figura 7: Anúncio do Jeep exemplificando a metáfora  do tipo verbo-visual. 
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 192. 

 
Apesar de acreditarmos na pertinência das classificações propostas por Forceville, 

faz-se necessário comentar dois pontos não destacados pelo autor. Primeiramente, quando 

adota como critério para identificação de metáforas visuais o fato de um dos termos ou mais 

estar ou não “presente visualmente”, Forceville não chega a esclarecer o que é estar 

“visualmente presente”. A este propósito, remetemos aos modos de ver representações 

propostos por Wollheim em “A arte e seus objetos”, em que o autor nos fala de uma suposta 

“percepção direta”:  

Por este termo, refiro-me à capacidade que nós, seres humanos, e os outros 
animais temos de perceber coisas que se apresentam aos sentidos. 
Provavelmente, a melhor explicação que se pode dar a qualquer ato em que 
essa capacidade é posta em prática faz-se em termos da ocorrência de uma 
experiência perceptiva apropriada e do correto vínculo causal entre a 
experiência e a coisa ou coisas percebidas.  (1994, p. 187) 

Wollheim associa esta “percepção direta” a um tipo de visão chamada “ver 

como”, a qual acreditamos aplicar-se ao que Forceville chama de “visualmente presente” 

quando refere-se às metáforas visuais. Ou seja, no anúncio do Catchup Picante Arisco (fig.4), 

dizemos que a embalagem do produto derramando catchup está “visualmente presente” 

porque se relaciona a uma “percepção direta” do que se apresenta na imagem. 

Por outro lado, a visão desta mesma imagem como sendo “uma boca com a língua 

para fora”, remete a outro tipo de visão, a qual Wollheim chama de “ver em”: 

O “ver em” [....] deriva de uma capacidade perceptiva especial que 
pressupõe a percepção direta, mas a supera e ultrapassa. Essa capacidade 
perceptiva é algo que talvez compartilhemos com alguns animais, mas que 
certamente não está presente na maioria deles, e nos faculta ter experiências 
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perceptivas de coisas que não se apresentam aos sentidos: isto é, tanto de 
coisas ausentes como de coisas que não existem (1994, p. 187). 

 

Deste modo, acreditamos que estes dois diferentes modos de ver representações 

visuais esclarecem-nos não só o que é um termo “visualmente presente” de uma metáfora, 

mas também explicam uma espécie de sobreposição visual entre este dois termos que 

acontece com certa freqüência em tais imagens, coerente com o que Eco (1991), ao tratar de 

metáforas verbais, chama de “condensação”. 

O segundo comentário sobre as classificações propostas por Forceville refere-se 

ao modo como o receptor recuperará termos da metáfora que não estão visualmente presentes 

e decidirá quais propriedades serão ou não projetadas pelo sujeito secundário sobre o 

primário. Na definição do autor de MV1s, por exemplo, este processo acontece basicamente 

pelo exame do contexto visual, o qual permitiria ao receptor completar e inferir qualquer um 

dos sujeitos da metáfora que não estivesse visualmente presente. Entretanto, percebemos em 

nossas análises e nas do próprio autor que esta recuperação não se deve apenas ao contexto 

visual, mas também a um quadro de premissas ou conhecimentos anteriores associados aos 

sujeitos componentes da metáfora. Além disso, mesmo que nas análises de Forceville estes 

aspectos sejam contemplados, o autor não ressalta em suas definições de subtipo de metáforas 

visuais, de modo que os campos tópicos e semântico/enciclopédicos que envolvem cada um 

dos sujeitos das metáforas, essenciais para que se estabeleçam as conexões necessárias à 

construção de sentido, não recebem o destaque merecido. 

De todo modo, com base nestas reflexões de Forceville (1996), na recuperação de 

estudos sobre a metáfora visual nas últimas décadas, na teoria da interação da Black (1993) e 

na teoria da metáfora conceitual de Lakoff e Johnson (1985); considerando ainda questões de 

natureza pragmático-inferencial destacadas por Sperber e Wilson (1986) na teoria da 

relevância e referentes à dependência entre os códigos iconográficos e os códigos perceptivos 

destacados por Eco (1991) – o que discutiremos mais detalhadamente a seção 3 -,  

acreditamos que seja possível agora estabelecer um conceito para metáfora visual.  E ainda 

que esta conceituação possa não atender amplamente aos estudos do fenômeno, certamente se 

mostra eficaz dentro do universo delimitado para esta pesquisa – no caso, o estudo da 

construção de sentido da metáfora visual em anúncios publicitários impressos. 

 As classificações dos tipos de metáforas visuais propostas por Forceville 

permitiram delinear melhor a identificação da metáfora visual em suas diferentes 

configurações, inclusive no que se refere às relações entre o verbal, o visual e a 
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contextualização pictórica e cultural. Entretanto, elas ainda estão muito limitadas a 

manifestações específicas do fenômeno na publicidade, no caso a metáfora visual na mídia 

impressa, não oferecendo um grau de generalização necessário que permita adaptá-las a outras 

mídias. Esta visão, embora possua seus méritos, restringe a possibilidade de oferecer alcance 

às teorias da metáfora, tendo em vista toda a extensão dos media empregados no universo da 

metáfora visual. Desta forma, a caracterização do fenômeno que aqui buscamos visa integrar 

os diferentes recursos visuais, verbais e cognitivos, tendo em vista um panorama mais 

completo sobre a estruturação textual da metáfora visual, no contexto de uma retórica 

publicitária.  

 Ainda assim, as categorias propostas por Forceville oferecem pistas importantes 

sobre um conceito mais amplo para o fenômeno, uma vez que se examinarmos cada tipo de 

metáfora proposto, perceberemos algo em comum: em todas elas, pelo menos um dos dois 

sujeitos, seja ele primário ou secundário, é correlacionado a uma imagem. Elas podem ter um 

termo visualmente presente, sendo outro recuperável pelo contexto (MV1s); os dois termos 

visualmente presentes, numa forma hibridizada (MV2s); os dois termos visualizáveis e 

totalmente presentes, sem hibridização e compondo uma símile visual (MV2s) e apenas um 

termo visualmente presente e outro verbalmente presente (MVV). Poderíamos concluir, então, 

que um dos requisitos para que uma metáfora seja considerada visual é que um dos seus 

termos esteja correlacionado a uma imagem ou expresso visualmente. Entretanto, não 

descartamos a hipótese de que existam metáforas visuais nas quais nenhum dos termos seja 

expresso verbalmente ou visualmente, estando ambos ausentes e sendo recuperáveis por um 

processo de implicações. 

Desta forma, definimos a metáfora visual como uma manifestação plástico-

icônica de uma declaração metafórica baseada em um conceito do tipo “TERMO A É UM 

TERMO B”, a qual é dotada de dois sujeitos, sendo um primário e o outro secundário, que 

atuam respectivamente como o metaforizado e metaforizante. Estes termos representam 

campos semânticos diferentes a serem aproximados e pelo menos um deles precisa estar 

correlacionado a uma imagem ou representado visualmente, podendo o outro manifestar-se 

também visualmente, verbalmente ou nem mesmo existir, sendo recuperável apenas pelo 

contexto num processo de implicações. Na hipótese de pelo menos um dos termos não estar 

expresso nem visualmente ou verbalmente, sendo recuperável apenas pelo contexto, ainda 

poderemos considerar tratar-se de uma metáfora visual, desde que a matéria visual seja 

decisiva na identificação do termo ausente, de modo a indexicá-lo. Em qualquer um dos 

casos, consideraremos que o metaforizante deverá projetar determinadas propriedades e 
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associações sobre o metaforizado, numa ação predicativa que estabelece a relação de 

semelhança que é própria da metáfora. Desta forma, nosso conceito considera que o fenômeno 

possui um fundamento antes cognitivo que propriamente enunciativo ou lingüístico. 

Esta definição, pois, apresenta os seguintes méritos: 

(a) Possui um razoável grau de generalização, de modo que pode ser aplicada às 

manifestações do fenômeno nas mais diferentes mídias. Quando consideramos a metáfora 

visual como manifestação de uma declaração metafórica baseada em um conceito “TERMO 

A É UM TERMO B”, possibilitamos as mais diferentes configurações do fenômeno, 

independente de aspectos formais ou morfológicos. Neste ponto, a teoria da metáfora 

conceitual mostrou-se a chave para tal abrangência. 

(b) Privilegia o caráter instaurador da metáfora, entendendo-a como resultado de 

um processo de tensão e interação entre os dois sujeitos que cria uma similaridade, 

valorizando, assim, a sua função cognitiva e o papel da imaginação no processo metafórico. 

Aqui, Black torna-se a principal referência, na medida em que seu modelo teórico permite 

explicar de forma coerente este processo de criação de similaridades, como veremos no tópico 

seguinte. 

(c) Possibilita identificar com certo grau de precisão o que se considera ou não 

uma metáfora visual, na medida em que toma objetivamente como critério se pelos menos um 

dos dois termos está correlacionado a uma imagem. As classificações de subtipos de 

metáforas visuais de Forceville, pois, tornaram-se fundamentais para que este critério fosse 

utilizado. 

(d) Previne-se contra possíveis outras manifestações do fenômeno, nas quais pelos 

menos um dos dois termos, embora não seja expresso visualmente, seja recuperável por um 

processo de implicações em que a matéria visual seja o mais importante elemento no processo 

de indexação. 

Ainda assim, precisamos reconhecer a dificuldade em identificar com precisão em 

um dado objeto de análise o conceito metafórico “TERMO A É UM TERMO B”, visto que a 

experiência interpretativa será sempre subjetiva e individual, como resultado que é de um 

processo de negociação entre o produtor e o receptor da comunicação. Conscientes deste 

obstáculo, não nos interessa aqui determinar com precisão absoluta o formato conceitual das 

metáforas em análise, visto que uma mesma metáfora, quando analisada por outro 

pesquisador, pode ser resumida conceitualmente com outras palavras. O importante é que haja 

uma coerência entre o formato conceitual identificado e a construção de sentido pretendida e 
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alcançada, de modo que tais diferenças, quando restritas apenas a um problema de 

denominação, em nada deverão interferir ou reduzir a qualidade da investigação. 

Vale ressaltar que, embora tenhamos nos esforçado em construir a definição mais 

ampla possível para o fenômeno, esta pesquisa concentra-se especificamente em sua 

manifestação no campo da publicidade, de modo que não vemos problema algum em nossas 

observações analíticas se restringirem a este domínio. Muito pelo contrário, o que mais nos 

interessa é identificar os operadores da discursividade visual na publicidade e como ocorre a 

construção de sentido da metáfora visual dentro do anúncio publicitário. Sob este ponto de 

vista, as categorias de metáfora visual identificadas por Forceville (1996) são extremamente 

pertinentes, bem como outras que venhamos a propor no decorrer da pesquisa, mesmo que 

não pareçam aplicáveis em outras manifestações como a metáfora visual no cinema, por 

exemplo. 

Aproveitamos este momento ainda para distinguir as metáforas visuais das metáforas 

verbais. Nossa proposição teórica será bastante semelhante àquela que consideramos eficiente 

em delinear o fenômeno em sua visualidade, sendo que com ajustes referentes à importância 

da verbalidade na identificação dos dois sujeitos da metáfora. 

Consideramos uma metáfora verbal como sendo uma manifestação lingüística de uma 

declaração metafórica baseada em um conceito do tipo “TERMO A É UM TERMO B”, 

dotada de dois sujeitos, sendo um primário e o outro secundário. Tais sujeitos representam 

campos semânticos diferentes a serem aproximados e pelo menos um deles precisa estar 

configurado verbalmente, podendo o outro se manifestar também verbalmente ou nem mesmo 

existir, mostrando-se recuperável apenas pelo contexto num processo de implicações. Na 

hipótese de nenhum dos sujeitos estarem expressos verbalmente, sendo recuperáreis apenas 

pelo contexto, ainda poderemos considerar tratar-se de uma metáfora verbal, desde que a 

matéria lingüística e não a visual seja decisiva na identificação dos termos ausentes, de modo 

a indexicá-los. Em qualquer um dos casos, consideraremos que o sujeito secundário deverá 

projetar determinadas propriedades e associações sobre o primário, numa ação predicativa 

que estabelece a relação de semelhança que é própria da metáfora.  

O anúncio do canal de esportes EsporTV (fig. 8), cujo título é “Futebol é uma religião. 

Por que você acha que os jogadores se benzem antes de entrar em campo?” exemplifica nossa 

proposta de conceito para a metáfora verbal. Ainda que o anúncio inclua imagens e texturas, 

podemos identificar, sem necessariamente consideramos qualquer matéria plástico-icônica, o 

sujeito primário como sendo o futebol e o sujeito secundário como sendo a religião, de modo 

que se estabelece o conceito metafórico “FUTEBOL É RELIGIÃO”. Tal relação é expressa 
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na primeira parte do título, sendo que é apenas com o auxílio do restante da informação 

lingüística, a saber, o complemento “Por que você acha que os jogadores se benzem antes de 

entrar em campo?” e o nome do anunciante, “SporTV”, é que percebemos quais propriedades 

são projetadas do domínio do sujeito secundário para o domínio do primário: a devoção, o 

amor e a cultuação próprios do modelo semântico enciclopédico da religião, transferidos em 

direção ao modelo semântico de uma outra classe - a do esporte futebol. 

Assim, consideramos que a principal diferença entre as metáforas verbais e as visuais 

refere-se ao papel que a matéria lingüística ou visual desempenha na identificação dos dois 

termos do conceito metafórico. Na metáfora verbal, somente a matéria lingüística é 

considerada para a identificação dos sujeitos, enquanto que na matéria visual é necessário que 

pelo menos um dos sujeitos seja expresso ou indexicado pela visualidade. 

 

 

Figura 8: Anúncio da Sportv exemplificando a metáfora  verbal. 
Fonte: 24º  Anuário de Criação, 1999, p. 90. 

 

2.4 Metáfora visual, cognição e o processo de criação de similaridades  

 

Quando nos deparamos com uma metáfora visual, especialmente na publicidade, um dos 

aspectos que comumente nos chama atenção é a forma surpreendente como dois temas ou 

sujeitos diferentes passam a compartilhar propriedades em comum. De acordo com a teoria da 

interação, isto acontece porque na construção e percepção da metáfora ressaltam-se os 

aspectos semelhantes, enquanto os dessemelhantes ficam menos destacados, estabelecendo 
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uma conexão entre os dois temas que até então não havíamos percebido. É a criação de uma 

aparente relação de semelhança, ou descoberta de uma semelhança que até então não era 

percebida, um dos aspectos mais característicos de uma metáfora não convencional. Assim, 

Black (1993) destaca o caráter instaurador da metáfora, que em muitos casos cria uma 

similaridade entre os dois sujeitos, ao invés de utilizar uma similaridade pré-existente. 

A idéia de criação de similaridades está diretamente ligada ao aspecto cognitivo 

da metáfora. Na medida em que ela instaura uma semelhança, não está dizendo apenas o que 

já se sabe, mas está declarando algo pela primeira vez: uma declaração que até então não era 

aceita; se era aceita, não era lembrada. Referindo-se ao esquema proporcional de Aristóteles, 

mas numa proposição que também é aplicável à teoria da interação de Black, Eco acredita que 

“a metáfora põe [....], portanto, uma proporção que, não importa onde se encontrava, diante 

dos olhos não estava; ou estava diante dos olhos e os olhos não a viam” (1991, p.163). 

Assim, a metáfora nos ensina em muitos aspectos: (a) possibilita aprender sobre os 

sistemas de valores ideológicos do declarante, na medida em que a metáfora reflete os valores 

nos quais acreditamos, como discutiremos mais demoradamente no tópico 2.6; (b) permite-

nos conhecer o complexo semântico enciclopédico dos dois termos envolvidos na metáfora 

em uma determinada cultura e época; (c) permite-nos aproximar campos semânticos de 

classes diferentes, de modo que, para adotar uma perspectiva metafórica sobre um dado 

campo semântico, é necessário aprender sobre a similaridade criada, perceber o que já se 

conhece de uma maneira diferenciada e mobilizar conteúdos que até então não mobilizávamos 

em uma perspectiva não metafórica. (ECO, 1991) 

 O aspecto cognitivo da metáfora na teoria da interação muitas vezes é confrontado 

com uma teoria da substituição, caracterizada pela ênfase na dicotomia literal/figurado, a ser 

discutida mais detalhadamente em um tópico mais adiante. Sob este ponto de vista, o autor da 

metáfora substituiria uma expressão literal por uma outra tomada num sentido que não o seu 

próprio. Para Ricoeur (1975) e Black (1993), ao utilizarmos uma teoria da substituição para 

compreender o funcionamento da metáfora, estamos renunciando ao seu aspecto cognitivo. 

Na medida em que a metáfora simplesmente substitui uma expressão literal, ela pode ser 

traduzida por uma paráfrase exaustiva e por isso não traria qualquer informação ou ensinaria 

algo novo. Ela seria, pois, simples ornamento do discurso, oferecendo apenas o prazer de uma 

surpresa. 

E se a metáfora não ensina nada, a sua justificação deve ser procurada noutro 
lugar que não na sua função de conhecimento; ou então, como a catacrese, 
de que ela não é mais do que uma espécie, preenche um vazio vocabular: 
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mas, então, funciona como uma expressão literal e desaparece enquanto 
metáfora [....] (RICOEUR, 1975, p.133) 
 

 Desta forma, ao tomamos a metáfora como portadora de um conhecimento, sob 

a perspectiva da teoria da interação, nós a consideramos como insubstituível, não sendo 

possível, pois, traduzi-la sem que se perca algum conteúdo. E uma vez  que não pode ser 

traduzida por paráfrases exaustivas, ela possui uma informação e nos ensina algo. Assim, 

deve-se falar em conteúdo cognitivo da metáfora, em lugar de uma informação nula 

proporcionada pela perspectiva da teoria da substituição (RICOEUR, 1975) 

No modelo da interação, tomando como ponto de partida o formato metafórico 

conceitual “TERMO A É UM TERMO B”, o sujeito secundário atua sobre o primário 

organizando a forma como este será percebido, baseado em um sistema de lugares comuns 

associados ao tema subsidiário ou em opiniões e pressupostos presentes em um locutor de 

uma dada comunidade lingüística. Ou ainda, em alguns casos, os sistemas constituem-se de 

implicações desviantes propostas pelo autor da metáfora para atender a objetivos específicos 

do que pretende comunicar. Tais conjuntos de opiniões e pressupostos são confrontados com 

a literariedade da palavra, formando assim um sistema de implicações a ser evocado de forma 

mais ou menos fácil ou livre. “É por aí que a metáfora confere um insight. Organizar um tema 

principal por aplicação de um tema subsidiário constitui com efeito uma operação intelectual 

irredutível, que informa e esclarece como nenhuma paráfrase poderia fazer. ” (RICOEUR, 

1975, p. 135) 

Esta questão parece ficar mais evidente quando confrontamos a metáfora a uma 

teoria da comparação, que Black considera como um caso específico da teoria da substituição. 

Nela, a função transformadora proposta pela metáfora é caracterizada pela analogia - válida 

para relações - ou pela semelhança – válida para idéias e coisas. Nesta perspectiva, quando se 

explicita uma relação de analogia, por exemplo, produz-se uma comparação literal 

equivalente ao enunciado metafórico, capaz de substituí-lo. Para Ricoeur “nada indica que a 

comparação restituída do termo de comparação constitua um enunciado literal que possa ser 

tratado como equivalente ao enunciado metafórico que é substituto a este último.” (1975, p. 

133) E o autor conclui: “uma teoria em que a semelhança desempenha um papel não é 

necessariamente uma teoria em que a comparação constitui a paráfrase da metáfora” (p.134). 

Segundo Black apud Ricouer (1975), não se deve explicar a metáfora pelas 

relações de semelhança ou analogia, por serem elas muito vagas ou até vazias. Uma vez que 

derivam mais de uma apreciação subjetiva que objetiva, tais relações admitem graus e 
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extremos variados. Black considera que a noção de semelhança, para ser evocada de modo 

pertinente, deve ser percebida como um produto da metáfora. 

Indurkhya (1991) apud Forceville (1996), em acordo com a teoria da interação de 

Black, destaca três tipos de metáfora, a partir das relações estabelecidas entre o sujeito 

secundário e o sujeito primário: a sintática, a sugestiva e a projetiva.  

Na metáfora sintática, o sujeito primário e o secundário já são altamente 

isomórficos, de modo que as estruturas internas dos dois e a forma como se relacionam em 

seus ambientes já é bastante similar, sendo facilmente articuladas em um nível de 

correspondência. Ou seja: as propriedades marcantes do sujeito secundário são facilmente 

“encaixadas” nas propriedades do primário. O autor cita como exemplo a metáfora 

“CIRCUITOS ELÉTRICOS SÃO SISTEMAS HIDRÁULICOS”, em que considera 

necessária pouca adaptação entre os dois domínios para que se estabeleça a relação 

metafórica, ao mesmo tempo em que os resultados obtidos não são empolgantes ou 

“espetaculares”. 

Na metáfora sugestiva, o primeiro sujeito ainda não possui uma estrutura definida 

e por isso mesmo o sujeito secundário, de estrutura interna mais familiar e delineada, impõe 

sua estrutura sobre o primário. Desta forma, como o primeiro domínio ainda não é muito 

conhecido, a imposição da estrutura conhecida do segundo pode enriquecê-lo. Muito útil no 

auxílio a pesquisas científicas, Indurkhya exemplifica a metáfora sugestiva por meio de um 

experimento de Gick e Holyoak (1980) no qual o domínio fonte ou sujeito secundário era um 

exército enfrentando o problema de capturar uma fortaleza cercada por minas, cuja estrutura 

foi aplicada sobre o problema de tratar um tumor sem destruir o tecido saudável que o cerca – 

o sujeito primário ou domínio-alvo. 

É o tipo de metáfora comumente usada para compreender melhor áreas pouco 

familiares do conhecimento. Mas também percebemos que a metáfora sugestiva também é 

muito utilizada com finalidade didática por professores. Com o objetivo de tornar um assunto 

mais claro para o receptor, propriedades de um sujeito secundário mais conhecido são 

projetadas sobre o primário com o qual o receptor não é familiarizado, de modo que a 

compreensão do menos conhecido torna-se mais acessível. Daí, destacamos mais uma 

utilidade da metáfora sugestiva: apresentar  e compreender de forma mais simplificada e 

didática aquilo que não se conhece. Ou ainda: tal adaptação para o campo mais simples e 

conhecido acontece com finalidade retórica, de modo a demonstrar a pertinência de 

determinadas afirmações. Julieta Godoy, em “Criação Publicitária”, por exemplo, explica 

 



 64

metaforicamente a importância do criador abastecer-se do máximo de informações sobre um 

cliente mesmo que não venha a usá-las em sua totalidade:  

Como num iceberg, a menor parte do conhecimento adquirido aparece, mas 
o que dá solidez a essa parte é o que não se vê. Aquilo que fica dentro do 
mar. Essa parte submersa se refere justamente ao conjunto de referências que 
se precisou conseguir e assimilar para a conquista da sintetização. (GODOY, 
1997, p.16 ) 
 

Na metáfora projetiva, ambos os sujeitos possuem uma estrutura interna altamente 

familiar, mas o que a torna singular é uma inesperada conexão. O sujeito primário é, pois, 

apresentado de uma forma pouco usual, fazendo realçar determinadas propriedades que em 

sua configuração habitual não eram percebidas, e colocando em segundo plano propriedades 

que normalmente eram bastante destacadas. 

Articulando os três tipos de metáfora anteriormente citados com a teoria da 

interação de Black, percebemos tratar-se de variações quanto ao grau imaginativo e o tipo de 

projeção investido pelo segundo sujeito sobre o primeiro. Na sintática, a relação de 

similaridade entre ambos já é tão avançada que pouco há para ser projetado, cabendo apenas 

um processo de adaptação; na sugestiva, a projeção acontece de modo a fazer o desconhecido 

tornar-se conhecido, o que exige uma habilidade em aplicar a estrutura interna do sujeito 

secundário de forma pertinente sobre o primário, de modo que o resultado não se torne pobre, 

falso ou sem sentido; finalmente, na projetiva encontramos a metáfora criativa por excelência, 

aquela em que a relação de similaridade é “descoberta” pelo declarante, explicitando uma 

relação de semelhança que até então não havia sido ressaltada, com base em um outro ponto 

de vista sobre os sujeitos. 

Na metáfora visual, acreditamos que estes três tipos de relações podem ser 

estabelecidas entre o sujeito primário e o secundário, numa espécie de campo gravitacional 

metafórico, ainda que o mecanismo projetivo pareça mais destacado, visto que o fato de 

configurar visualmente o conceito metafórico muitas vezes implica no esforço em atribuir 

semelhanças entre sujeitos que sob um ponto de vista habitual não possuem conexões 

familiares. Em princípio, pode parecer contraditório supor que o campo de aplicação de dois 

domínios semânticos distintos não envolva, como condição de possibilidade, uma boa dose de 

familiaridade prévia de alguma espécie, sobretudo tendo em vista a necessidade de uma 

comunicação instantânea das relações entre campos semânticos para fins retóricos na 

publicidade. Entretanto, acreditamos que o aspecto da visualidade parece dotar a metáfora de 

certo estranhamento ou diferenciação em relação ao uso verbal comum, o que, por si só, 

constitui uma perspectiva diferenciada entre os dois domínios envolvidos.  
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Por isso mesmo, destacamos um aspecto tensivo na estruturação do fenômeno, no 

qual convivem lugares comuns, modelos semânticos impostos e mecanismos criadores de 

similaridades que não se destacam apenas por aquilo que comunicam, mas também pela sua 

engenhosidade. Percebemos, então, que numa metáfora visual aparentemente projetiva 

encontramos também características dos outros dois tipos: (a) ela pode ampliar um conceito 

metafórico convencional, em que os dois sujeitos possuem estruturas internas semelhantes, 

como acontece no tipo sintático, de modo a realçar aspectos que ainda não haviam sido 

percebidos; ou (b) ainda pode tornar conhecido o desconhecido, impondo a estrutura interna 

do sujeito secundário sobre o primário, como é o caso da sugestiva, de modo que será 

possível compreender melhor a estrutura desconhecida, mas sem perder a característica de 

conexão inesperada da metáfora projetiva. 

 

Figura 9: Anúncio do Baygon Genius exemplificando a metáfora visual com características sintáticas. 
 Fonte: 22º  Anuário de Criação, 1997, p. 151. 

 
 

O anúncio do Baygon Genius (fig. 9) é um exemplo da metáfora visual com 

características sintáticas. Trazendo como título “Se você não usa Baygon Genius, é assim que 

você é visto pelos pernilongos”, o anúncio utiliza a imagem de uma mulher dormindo 

segmentada por linhas pontilhadas e legendas com nomes de tipos de carne que a fazem 

corresponder a uma vaca. Conceitualmente, a metáfora pode ser reduzida a “A MULHER 

DORMINDO É UMA VACA PRONTA PARA O ABATE”. Considerando que tanto o 

sujeito primário, no caso a mulher, como o secundário, a vaca, possuem estruturas corporais 

muito semelhantes, foi possível encontrar facilmente uma série de equivalências estruturais e 

morfológicas que permitiram a aplicação das mesmas denominações de tipos de carne bovina 

sobre a mulher. Mesmo assim, deve-se reconhecer o aspecto instaurador da metáfora, 
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característico do tipo projetivo: para que sejam percebidas tais semelhanças, foi necessário 

aplicar sobre a mulher segmentos e legendas, além de criar um contexto no qual o receptor é 

convidado a adotar o ponto de vista de um pernilongo, com a ressalva de que a própria 

perspectiva do pernilongo é metafórica, visto que ele não é capaz de perceber tais 

equivalências. Além disso, destacamos o papel do registro verbal na criação deste contexto, 

pois ele instaura o princípio pelo qual as operações de correlação entre os dois campos 

semânticos se estabelecem. Isto acontece tanto no título, no qual se convida o receptor a 

adotar a perspectiva de um pernilongo, como pelas legendas situadas estrategicamente pelo 

corpo da mulher, as quais ancoram a interpretação esperada para cada segmento estabelecido 

pelas linhas pontilhadas. 

 

 
 

Figura 10: Anúncio da marca Audi exemplificando a metáfora visual com características sugestivas. 
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 178. 

 
 

O anúncio do Audi A6 (fig. 10) com tração nas quatro rodas é um exemplo de 

metáfora visual com características sugestivas. Nele, dois botões de roupa, um fixado sobre o 

tecido com dois pontos de apoio e o outro com quatro, são metaforicamente associados à 

capacidade de aderência ao solo da tração nas quatro rodas dos carros, o que é sugerido em 

conjunto com o título “Quatro pontos sempre seguram mais do que dois. Novo Audi A6 com 

tração Quattro.” Embora a projeção não esteja a serviço de descobertas científicas, percebe-se 

que a estrutura muito simplificada do botão é projetada sobre o veículo, cujo funcionamento é 

muito mais complexo e por isso mesmo menos conhecido, demonstrando que ambos podem 

tornar-se mais firmes e seguros quando possuem quatro pontos de apoio. A sugestão feita 
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parece ter finalidade didática e retórica, permitindo aos leigos entender melhor o mecanismo 

de tração nas quatro rodas e demonstrando simplificadamente que ela possui comprovada 

eficiência, já que na experiência cotidiana sabemos que um botão preso a quatro pontos é 

mais bem fixado que o preso a dois. Mesmo assim, mais uma vez vale destacar o caráter 

instaurador da metáfora, visto que ela permitiu encontrar aspectos em comum entre sujeitos 

de estruturas muito diferentes. 

 

 

Figura 11: Anúncio da marca esportiva Umbro exemplificando a  metáfora visual projetiva . 
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 108. 

 

Finalmente, no anúncio da Umbro (fig.11) temos a metáfora projetiva por 

excelência, aquela em que ambos os sujeitos são bastante familiares ao receptor, sendo 

inesperada a conexão entre eles. O anúncio faz parte de uma campanha da marca esportiva 

que mostra cenas cotidianas equivalentes a situações de partidas de futebol. No exemplo, a 

imagem traz uma criança andando na rua e puxando a saia da mãe, como a assegurar sua 

proximidade e vínculo a ela, acompanhada do título: “Para nós, é um zagueiro marcando o 

centro-avante sob pressão. Umbro. A gente só pensa em futebol”. Na metáfora visual em 

questão, um dos termos é expresso visualmente, no caso a criança puxando a saia da mãe, e o 

outro verbalmente – o zagueiro marcando o centro-avante. Ambas as situações são familiares 

ao público-alvo do anúncio: a primeira, por ser bastante cotidiana e acessível; a segunda, é 

parte do repertório do típico brasileiro que aprecia o futebol. O inusitado é forçar a conexão 

entre dois domínios bastante diferentes, que de forma isolada não remeteriam a associações 

entre um e outro – a não ser sob o esforço criativo do pensamento metafórico. 
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Apesar disso, destacamos que, na publicidade, o valor cognitivo da metáfora 

visual, no sentido em que nos destaca Eco (1991) referindo-se a metáforas “abertas”, pareceu-

nos bastante deflacionado. Isto não quer dizer que ela não nos ensine nada neste contexto 

midiático, uma vez que a incidência deste fenômeno na publicidade nos permite conhecer 

mais sobre o sistema de valores envolvido no processo de comunicação, que na maioria dos 

casos refere-se à ideologia do consumo, bem como sobre o modelo semântico enciclopédico 

associado aos sujeitos da metáfora em uma determinada época ou cultura. Entretanto, aquele 

conhecimento adquirido por meio dos inesperados efeitos de deslocamento que nos fazem 

“viajar” pelos mecanismos da semiose, ocasionados pela aproximação de campos semânticos 

de classes distintas, nos fazendo pensar e adotar uma nova perspectiva diferenciada sobre um 

mesmo fenômeno, o que é uma das propriedades marcantes da metáfora no discurso poético, 

que parece-nos  aqui um tanto enfraquecido. Não estamos afirmando que na publicidade esta 

aproximação de campos semânticos seja sempre óbvia ou previsível, já que uma das 

características da linguagem publicitária é o reaproveitamento de clichês. Acreditamos que 

esta conexão não prioriza o que a metáfora pode fazer-nos pensar e ensinar, e sim a 

engenhosidade com a qual esta conexão se apresenta. 

Na publicidade, diferentemente do discurso poético, o mais importante é que esta 

estratégia discursiva convoque a atenção do receptor de modo pertinente para o objetivo da 

comunicação, criando uma predisposição positiva em relação a uma marca ou fazendo-o 

aderir a um determinado produto, serviço ou idéia, de modo a beneficiar o anunciante. O valor 

cognitivo da metáfora visual neste contexto, então, é bastante suprimido em função das 

necessidades do sistema produtivo, as quais impõem sobre o processo comunicacional certa 

imediaticidade e objetividade que não necessariamente regem a metáfora no contexto 

discursivo poético, cuja interpretação costuma ser mais aberta.   

 

2.5 A metáfora visual como manifestação plástico-icônica da conotação  

   

Para Brandão (1989), as diversas formas como vem sendo abordado o sentido figurado nunca 

foram unânimes. Dependendo da época ou do autor, o fenômeno é visto levando em conta 

suas próprias questões relevantes e a possibilidade momentânea de oferecer soluções 

conceituais. O fato do tema dificilmente enquadrar-se em uma descrição mais rigorosa 

demonstra toda a complexidade que o envolve. 

A discussão em torno da metáfora muitas vezes parte do princípio de que uma 

língua, ou qualquer outro sistema semiótico, funciona como uma máquina previsora ou 
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mecanismo convencionado que obedece a determinadas regras e especifica quais frases 

podem ser produzidas ou não, quais as que são dotadas de sentido ou não. Nesta perspectiva, 

“desta máquina a metáfora é a pane, o sobressalto, um resultado inexplicável e, ao mesmo 

tempo, o motor da renovação”, constituindo-se, pois, uma figura (ECO, 1991, p.142). Esta 

idéia de pane ou escândalo é ressaltada especialmente no que diz respeito à linguagem verbal, 

visto que mesmo a explicação lingüística da metáfora remete a mecanismos semióticos que 

não se restringem à língua falada, remetendo também a sentidos como a visão, o olfato, o tato 

e a audição. 

Na tradição retórica, a lógica do sentido figurado parte do fundamento de que 

existem formas comuns, simplórias e cotidianas de falar, das quais ele se distancia. Ou seja, 

existiriam duas maneiras básicas e equivalentes de comunicar, a do sentido figurado e a do 

sentido próprio. Justamente por esta dicotomia, Fontainier (apud BRANDÃO, 1989) não 

considerou a catacrese uma figura, visto que ela não está a serviço da expressividade, mas sim 

da atribuição de um termo próprio que ainda não existia.  

O assunto também costuma ser tratado em termos de denotação e conotação. Para 

Antônio Sandmann (1999), quando utilizamos um signo lingüístico para nos reportar ao seu 

referente de forma objetiva, estamos falando por denotação, possibilitando assim uma 

abordagem direta do que se pretende dizer. Por outro lado, na mensagem publicitária, muitas 

vezes precisamos nos comunicar de forma diferenciada, não objetiva, emprestando às palavras 

um sentido que não é o real, mas que traduz melhor nossos sentimentos e aquilo que 

buscamos dizer. Este sentido é chamado de conotativo e tem como objetivo somar às palavras 

uma segunda interpretação, mais subjetiva que a real. 

Durand (1973) acredita que a retórica relaciona os dois níveis de linguagem, a 

própria e a figurada, sendo que a figura é a operação que faz passar de um nível para o outro. 

Assim, as figuras de linguagem prestam-se à conotação, oferecendo à publicidade uma 

importante ferramenta para atrair a atenção do consumidor, causando estranhamento por sua 

originalidade, tornando a comunicação mais interessante e fortalecendo os argumentos do 

texto publicitário. Esta capacidade de atrair atenção das figuras pode ser explicada por meio 

de modificações da linguagem, conforme a definição de Tringali: 

As figuras são modificações de linguagem seja na palavra, seja na frase e 
tanto no nível da expressão, como do conteúdo, ou acrescentando alguma 
coisa [....] ou subtraindo [....] ou repetindo [....] ou permutando [....], tendo 
como objetivo obter efeito artístico (TRINGALI, 1984, p. 99) 
 

Isto quer dizer que a utilização de uma figura de linguagem implica na 

manipulação da mensagem de forma a fugir da construção frasal comum e realçar uma função 
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poética, centrada no estilo e na manifestação artística. Esta manipulação pode acontecer 

através de operações de adição, subtração ou troca, as quais Durand (1973) utilizou em suas 

análises de figuras de linguagens visuais, juntamente com outras operações e relações. O 

efeito esperado costuma ser de apuro estético e expressividade, conforme nos lembra 

Sandmann: 

Pode-se dizer que as figuras de linguagem  são formas de expressão que 
fogem da linguagem comum, emprestando à mensagem maior vivacidade, 
vigor e criatividade, dependendo esta última qualidade naturalmente da 
maior ou menor originalidade (SANDMANN, 1999, p.85). 
 

Desta forma, não basta fazer uso das figuras, ou mais especificamente de 

metáforas, para alcançar a originalidade, pois mesmo com elas é possível produzir 

associações previsíveis, já que é tão fácil encontrá-las no nosso cotidiano. As figuras são, de 

fato, uma possível ferramenta criativa, mas a eficiência de sua aplicação combinada à 

originalidade e adequação ao receptor interferem na sua percepção como criativa ou não. 

Ortony apud Forceville (1996) utiliza uma distinção entre comparações figuradas e 

declarações comparativas comuns, as comparações literais. O autor cita como exemplo 

“enciclopédias são como dicionários” e “enciclopédias são como minas de ouro”, 

argumentando que no primeiro caso a enciclopédia e o dicionário já compartilham muitas 

propriedades em comum bastante conhecidas, enquanto que no segundo  isto já não acontece. 

Dessa forma, numa comparação “A é como B”, se muitas das propriedades de B são 

facilmente reconhecidas em A, trata-se de uma comparação literal, uma vez que os dois 

sujeitos são realmente similares. Por outro lado, se uma altamente reconhecida propriedade de 

B está presente em A de forma menos destacada e propriedades destacadas de B não 

aparecem em A, tem-se, então, a comparação figurada, que aqui ganha um aspecto conotativo 

mais forte. Isto é, nas comparações literais, os dois sujeitos, independentes um do outro, 

evocam propriedades semelhantes altamente destacadas, enquanto na comparação figurativa 

as propriedades altamente reconhecidas de cada sujeito são diferentes. Note-se que esta 

distinção de Ortony parece equivalente às metáforas do tipo sintática e sugestiva propostas 

por Indurkhya apud Forceville (1996): na metáfora sintática, o sujeito primário e o 

secundário já são altamente isomórficos, de modo que as estruturas internas dos dois sujeitos 

e a forma como se relacionam em seus ambientes já é bastante similar, caso do exemplo no 

formato comparativo “enciclopédias são como dicionários”; na metáfora projetiva, em que 

ambos os sujeitos possuem uma estrutura interna altamente familiar, mas o que a torna 

singular é uma inesperada conexão, caso do exemplo no formato comparativo “enciclopédias 

são como minas de ouro”.  
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No campo das representações visuais, Barthes (1990) aplica a dicotomia 

denotativo/conotativo opondo os conceitos de mensagem icônica simbólica e mensagem 

icônica literal. No primeiro caso, a mensagem simbólica, cultural ou conotada é codificada 

por signos descontínuos e exige do receptor um saber cultural que muitas vezes remete a 

significados globais. Para Barthes, a originalidade deste sistema está nas diversas 

possibilidades de interpretação de uma imagem, variando de indivíduo para indivíduo e 

dependendo do saber investido sobre ela. Tais elementos visuais conotadores estão sujeitos a 

uma classificação, uma retórica da imagem, mas recebem imposições físicas da visão e podem 

ser considerados como relações formais entre os elementos. Nesta classificação, 

possivelmente seriam encontradas imagens descobertas pelos Antigos e Clássicos, sob a 

forma de figuras de linguagem, dentre as quais está incluída a metáfora. 

Segundo Barthes (1990), a literariedade de uma imagem consiste no que resta dela 

após a retirada de todos os aspectos conotativos, numa relação de significado e significante 

quase tautológica.  Para ler este aspecto não codificado da imagem é necessário, além do 

conhecimento ligado à percepção, saber reconhecer uma imagem e identificar o que a cena 

representa, num conhecimento quase antropológico. 

Apesar disto, na imagem publicitária esta distinção entre denotativo e conotativo é 

meramente operacional, visto que um destes tipos nunca é encontrado em uma imagem literal 

isoladamente, em um estado puro. A distinção delineada por Barthes parece abordar a questão 

do literal/figurado de forma mais simples que quando discutidas em nível verbal: na medida 

em que o conotativo é tomado como tudo que há de simbólico na imagem e o denotativo o 

que resta nela, fica difícil entrar em questões quanto aos níveis de literariedade de uma 

retórica visual, como muitas vezes acontece com o verbal. Embora uma metáfora visual tenha 

sua origem em um conceito banal “TERMO A É UM TERMO B”, que em sua configuração 

verbal renderia desdobramentos convencionais capazes de serem absorvidos e gastos pela 

linguagem cotidiana, no campo das representações visuais ela não seria questionada como 

mais ou menos banal segundo a lógica de Barthes (1990) – seria apenas conotada. Mesmo 

assim, vale destacar as imagens hipercodificadas que, banalizadas pela sinalética e pela 

própria publicidade, parecem esvaziar o caráter criativo da imagem com uma finalidade 

objetiva e não estética. 

A distinção entre o literal e o figurado ou, como mais nos interessa, entre o literal 

e o pensamento metafórico, passou a ser mais questionada a partir da década de 80, com o 

surgimento da teoria da metáfora conceitual.  Como vimos anteriormente, de acordo com este 

modelo teórico, muito de nosso sistema cognitivo é estruturado metaforicamente, de modo 
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que a linguagem metafórica não é arbitrária, mas sistemática e onipresente.  (LAKOFF e 

JONHSON, 1985) E se nossos pensamentos mais comuns baseiam-se em um processo 

cognitivo de características figurativas, as diversas expressões do conceito metafórico seriam 

consideradas literais por sugerirem de uma conexão direta entre a forma como pensamos e a 

forma como nos expressamos. A este respeito, El Refaie prefere considerar como critério de 

literariedade ou não o fortalecimento da conexão metafórica em nosso sistema conceitual: 

... o grau no qual a conexão entre dois conceitos nos investe literal ou 
metaforicamente não depende de qualquer distância objetiva entre os dois, 
mas em quão intensamente a conexão é ‘fortalecida’ em nosso sistema 
conceitual, em outras palavras, em quão convencional ela é. (EL REFAIE, 
2003, p.82, tradução nossa.) 
 

A convencionalidade seria, pois, difícil de ser definida objetivamente por depender do 

contexto do discurso. O que para algumas pessoas pode ser considerada uma notável conexão 

metafórica, para outras, por estarem mais familiarizadas com a mesma conexão, pode não ser. 

Assim, para El Refaie (2003), seria mais produtivo concentrarmo-nos na forma como uma 

metáfora visual pode ou não gradualmente se tornar uma abordagem natural e comum para 

um determinado assunto. Mesmo sem evidências empíricas, a autora considera altamente 

provável que a repetição de uma mesma metáfora para os mesmos membros de uma 

comunidade venha a fazer com que ela seja percebida como recurso normal, uma forma 

natural de abordar determinado tema.  

Lakoff e Johnson (1985) não chegam a discutir o conceito de sentido figurado e 

sua distinção do literal, apenas analisam se a expressão como um todo pertence à 

literariedade. No exemplo “O alicerce de nossa teoria não é muito sólido”, um desdobramento 

da metáfora conceitual “TEORIAS SÃO CONSTRUÇÕES”, os autores consideram a 

expressão literal por ser parte de nossa forma habitual de nos referir ao assunto “teoria”. 

Outro desdobramento comum do mesmo conceito seria dizer que “precisamos de mais fatos 

ou nosso argumento irá desabar”. Entretanto, se a declaração metafórica explora uma parte 

pouco usual do conceito “TEORIAS SÃO CONSTRUÇÕES”, pode passar a pertencer ao 

campo do figurado e do imaginativo, como seria o caso de “a teoria dele tem milhares de 

compartimentos, corredores sinuosos”. Para os autores, o telhado, os compartimentos 

internos, as escadas e corredores, entre outros, são desdobramentos da mesma metáfora 

conceitual bem menos utilizados, podendo, por isso mesmo, restituir a originalidade da 

declaração. 
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De forma mais pormenorizada, Lakoff (1986) apud Forceville (1996), discute o 

assunto dividindo o conceito de literariedade em quatro sensos. O autor acredita que a 

distinção entre o literal e o figurado só pode ser mantida caso todos eles venham a convergir: 

A literariedade convencional (senso literal 1) é a forma mais comum de nos 

comunicarmos, a linguagem convencional que contrasta com a linguagem poética, por 

exemplo. 

A literariedade do assunto ou tema (senso literal 2) é a  linguagem habitualmente 

usada para tratar de determinados assuntos. 

A literariedade não metafórica (senso literal 3) é a linguagem de significado 

objetivo e direto, que não possibilita compreender uma coisa em termos de outra. 

A literariedade da verdade condicional (senso literal 4) refere-se à capacidade da 

linguagem adequar-se ao mundo, de ser julgada como verdadeira ou falsa e referir-se a 

objetos que existem de forma objetiva.  

Quando dizemos, em um momento de grande atividade mental, que “as idéias 

estão fervendo em nossa cabeça”, a declaração pertence à literariedade convencional, porque 

trata-se de uma expressão comum no cotidiano. Também pertence à literariedade do tema, 

porque tratar a mente sob a perspectiva da temperatura é uma manifestação convencional da 

metáfora “A ATIVIDADE MENTAL É UM LÍQUIDO”, que permite também falar que as 

idéias “fluem” ou que a cabeça está “quente” ou “fria”. Mas, sob o ponto de vista da terceira 

literariedade, a expressão é metafórica, pois nos convida a entender uma coisa em termos de 

outra: o pensamento como um líquido em grande aquecimento. Finalmente, no senso da 

literariedade da verdade condicional, podemos considerar que a declaração também é 

metafórica, visto que não podemos definir objetivamente o que é uma cabeça fervendo de 

idéias e acessar o que a declaração tem de verdadeira ou falsa. 

O que esta distinção tem de mais relevante é demonstrar que uma declaração pode 

ser literal sob a perspectiva dos sensos 1 e 2, não literal no senso 3, e variar no senso 4, de 

modo que uma expressão pode ser ao mesmo tempo literal e metafórica. (FORCEVILLE, 

1996) Assim, Lakoff (1986 apud Forceville, 1996) a acredita que se deva evitar ao máximo 

falar em “literariedade”, mas, caso seja necessário, que a expressão seja reservada ao terceiro 

senso, uma vez que não possibilita compreender uma coisa em termos de outra, contrastando 

mais fortemente com a linguagem metafórica. 

No caso específico da metáfora visual, podemos considerar que, por definição, ela 

se afasta da comunicação interpessoal cotidiana, visto que seu principal atributo é a 

visualidade. Por mais que venha a originar-se de uma metáfora verbal convencional, ao 
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transpor-se para a visualidade a metáfora nos convida a analisar determinado conteúdo sob 

um ponto de vista diferente de uma configuração verbal, o ponto de vista da visualização.  

Esta mudança põe em jogo princípios da percepção e da comunicação visual que esta pesquisa 

pretende tratar posteriormente, bem como aspectos contextuais e culturais que interferem na 

construção de sentido. Sob este ângulo, podemos considerar a metáfora visual como mais 

próxima da não convencionalidade que da convencionalidade. Isto não quer dizer que toda 

metáfora visual, por definição, traga consigo a originalidade, uma vez que qualquer recurso 

retórico está sujeito ao desgaste pela utilização excessiva ou impertinência do uso, mas que o 

aspecto da visualidade a configura como menos usual no cotidiano. A este propósito, nos 

reportamos a Eco: 

 
Existem passagens inopinadas de substância semiótica para substância 
semiótica nas quais o que na substância x era uma metáfora apagada volta a 
ser metáfora inventiva na substância y. [....] Investigações sobre a metáfora 
visual (cf. Bonsiepe 1965) mostram como uma expressão gasta como 
/flexível/ (para indicar abertura de idéias, desinibição deliberativa, aderência 
aos fatos) pode voltar a ser inédita se, em vez de nomeá-la verbalmente, a 
flexibilidade for mostrada representando visualmente um objeto flexível. 
(ECO, 1991, p.192) 
 
 

 

Figura 12: anúncio da Parati GTI exemplificando a forma como a metáfora visual pode renovar  
um conceito metafórico gasto verbalmente. Fonte: 22º  Anuário de Criação, 1997, p. 115. 

 
 

No anúncio da Parati GTI (fig. 12), podemos observar como um conceito 

metafórico extremamente gasto em nível verbal, o de utilizar a tartaruga para atribuir lentidão 

ao sujeito primário, pode ganhar certa originalidade na medida em que é configurado 

visualmente. No estacionamento, observamos a imagem do produto anunciado, a Parati, 
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cercada de tartarugas ocupando as vagas ao seu redor, acompanhada do seguinte título: “Nova 

Parati GTI. Agora com motor de 16 válvulas”. Ou seja, o anúncio procura passar o conceito 

metafórico de que, comparados à Parati GTI, todos os outros carros são tartarugas. Por mais 

óbvia que seja a associação tartaruga/lentidão, o conceito metafórico ganha em impacto e 

originalidade porque, configurado visualmente, investe-se de fantasia e surpresa. Se no 

cotidiano é comum chamarmos algo lento de tartaruga, visualizar um estacionamento com 

várias delas “estacionadas” é algo incomum e pertencente ao campo da ficção, o que explica 

seu impacto e renovação.  

Destacamos aqui o processo de lexicalização das metáforas verbais, o que nos 

ajuda a compreender o processo de enfraquecimento e banalização destes recursos. Referindo-

se à metáfora em sua configuração lingüística, Le Guern considera que seu processo evolutivo 

pode ser resumido em:  

a criação individual, num fato da linguagem, primeiro único e depois 
repetido, é retomada por mimetismo num meio limitado e o seu emprego 
tende a tornar-se cada vez mais freqüente nesse meio ou num determinado 
gênero literário antes de se generalizar na língua [....]  A evolução atinge um 
último grau quando a metáfora se tornou um termo próprio. (1973, p.125 e 
126) 

 

O autor nos lembra que uma metáfora não precisa necessariamente passar por 

todas estas etapas, podendo deter-se em algum momento deste processo evolutivo. O que nos 

interessa, entretanto, é o modo como a visualidade pode devolver a tensão metafórica a uma 

metáfora verbal lexicalizada ou a caminho de tornar-se um termo próprio. Ao que parece, 

configurando visualmente uma metáfora que se tornou termo próprio, o receptor é lembrado 

da artificialidade deste recurso em sua origem, o modo como a relação de semelhança é 

imposta sobre o metaforizado. 

Esta capacidade de renovar uma metáfora banalizada pode ser exemplificada pelo 

anúncio da rádio Jovem Pan, no qual uma expressão metafórica para a relação sexual muito 

utilizada no cotidiano é convertida a uma imagem, num processo de literarização ou, como 

chamou Sandmann referindo-se a expressões verbais metafóricas usadas literalmente (1999), 

“desmetaforização” (fig. 13). No exemplo, a metáfora verbal popular “afogar o ganso” foi 

convertida a uma imagem na qual observamos uma mão de fato afogando o ganso, 

acompanhada do título: “Sexo, só de camisinha”. Nota-se a presença de uma luva vestindo a 

mão que afoga o ganso, numa representação metafórica de qual seria o papel do preservativo. 

Apesar da imagem literalizar a expressão metafórica, ainda sobrevive nela um caráter tensivo 

com sua configuração metafórica verbal hipercodificada, de modo a não perder a relação de 
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similaridade estabelecida com a relação sexual. Dessa forma, o exemplo demonstra mais uma 

vez a possibilidade de renovar, pela representação plástica e jocosa da aproximação de dois 

campos semânticos diferentes, uma metáfora que verbalmente parece-nos apagada, expondo 

engenhosamente a artificialidade do mecanismo metafórico. 

 

 

Figura 13: Anúncio da rádio Jovem Pan exemplificando a desmetaforização visual. 
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 446. 

 

Os exemplos demonstram que, mesmo partindo de um formato conceitual bastante 

previsível, a metáfora em sua visualidade pode ainda produzir certa renovação, dependo da 

forma como ela se apresenta. Mesmo assim não será impossível que, para determinados 

membros de uma comunidade já bastante familiarizados com esta associação, os mesmo 

anúncios não só utilizem o conceito metafórico comum, como também estejam expressos 

visualmente de uma maneira bastante gasta. Ou seja, o mesmo conceito metafórico poderá 

originar os mais diferentes resultados, dos mais banais aos extraordinários, sendo que esta 

relação dependerá do receptor e de seu grau de familiaridade com a conexão metafórica. 

Acreditamos que, mesmo nos casos em que o conceito metafórico for comum e a forma como 

for expresso também for altamente familiar ao receptor, a falta de originalidade não 

inviabilizará que o consideremos como uma metáfora visual: o princípio ainda será “entender 

e experienciar um coisa em termos de outra” (LAKOFF e JOHNSON, 1985, p.15, tradução 

nossa) e o fato estar mal empregado ou desgastado pelo uso não o tornará literal, pelo menos 

em sua visualidade.  
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Como pudemos perceber, a discussão em torno do literal e do figurado é 

extremamente complexa e difícil de produzir um consenso. Mesmo assim, será necessário 

estabelecer dentro dos limites desta pesquisa o que consideramos denotação e conotação na 

imagem e em qual momento uma representação pictórica pode ser considerada 

metaforicamente. Adotaremos, pois, a visão de Barthes (1990), na qual a denotação é tudo o 

que resta depois que retiramos da imagem o seu significado simbólico. Consideraremos ainda 

que uma representação visual será conotativa sempre que sua interpretação convencional ou 

literal não for suficiente para esgotar sua construção de sentido, induzindo o receptor a ir além 

da simples denotação. Quando esta interpretação não convencional convocar no receptor um 

conceito metafórico do tipo “TERMO A É UM TERMO B”, poderemos estar diante de uma 

metáfora visual, sendo que esta convocação acontece por uma escolha ou manipulação 

intencional dos elementos plástico-icônicos por parte do emissor e, como destaca Forceville 

(1996), pode mostrar-se como uma anomalia intencional, uma violação de normas que só 

parece fazer sentido num quadro conotativo de interpretação. Isto não nos impede de 

reconhecer que um dado conceito metafórico possa ser representado de uma maneira gasta 

com a qual o receptor já está familiarizado, apenas reforça que, mesmo diante desta 

banalização, ainda estaremos diante de uma metáfora, seja ela mal empregada ou não. 

 

 2.6 Metáfora e a verdade por trás da mentira metafórica 

 

Ao tratar de um recurso retórico, como é o caso da metáfora, especialmente no contexto da 

publicidade, parece-nos mais do que pertinente discutir o que ela tem de verdadeiro ou falso 

ao contribuir na construção de sentido. No entanto, esta discussão em dicotomia não é tão 

simples quanto parece: determinar o que a metáfora tem de apropriada ou manipuladora, 

neutra ou ideológica implica em levar em consideração uma série de aspectos referentes ao 

que ela tem de imaginativa e às circunstâncias em que é aplicada.  

Para Forceville (1996), uma criação, como é o caso de uma metáfora, não pode ser 

submetida a um teste. Sendo ela resultado da criatividade, deve ser considerada tão verdadeira 

ou falsa quanto uma pintura ou poema. Para Black (1993), mentir com o objetivo de ampliar a 

verdade para se encaixar em determinados casos é uma evidência de que uma metáfora 

enfática e indispensável não pertence ao campo da ficção e não está sendo meramente usada 

com uma finalidade simplesmente estética, mas para comunicar alguma coisa. 

De fato, o publicitário busca a comunicação criativa, que muitas vezes utiliza o 

recurso da metáfora visual, não pela criatividade em si, para sentir-se inteligente ou sagaz, 
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mas para convertê-la em uma ferramenta de persuasão e solucionar os problemas de 

comunicação dos seus clientes. Caso a metáfora fosse julgada pelo consumidor pelo que 

comunica em sua literariedade, ele poderia considerá-la como uma verdade banal ou 

declaração sem sentido, podendo ainda se considerar envolvido em uma mentira e até mesmo 

se deixar levar por ela. A publicidade, então, estaria envolvida em um conflito ético e de 

adequação que a faria questionar a legitimidade da utilização deste recurso retórico. Por isso 

mesmo, uma metáfora bem construída levará em consideração os elementos e associações que 

oferece para sua interpretação, bem como a capacidade do receptor de reconhecer as 

propriedades conotativas da figura, de modo a não ser submetida a um questionamento sobre 

sua veracidade literal. Mesmo assim, pode-se abrir espaço para um questionamento quanto à 

veracidade conotativa da metáfora. 

Lakoff e Johnson (1985) argumentam que a verdade de uma metáfora só pode ser 

julgada no contexto da realidade definida por ela, na medida em que o receptor concorde com 

o que ela define como sendo real. Os autores exemplificam citando um presidente ao afirmar 

que seu governo venceu a “principal batalha da energia”. Neste caso, se os produtores de 

petróleo tiverem sido convencidos a reduzir em 50 por cento o preço cobrado, a metáfora 

mostra-se verdadeira. Por outro lado, se o conseguido foi apenas um congelamento 

temporário, muitos podem considerá-la falsa. 

Para os autores é mais fácil julgar a veracidade de uma metáfora quando ela é 

convencional, ou seja, quando já está incorporada à linguagem cotidiana e por isso mesmo 

não é reconhecida como tal, refletindo assim um sistema conceitual ordinário de cultura. No 

caso em questão, a batalha de energia é um desdobramento de uma metáfora bastante comum, 

a de que argumento é uma guerra. Lakoff e Johnson (1985) consideram que nós conceituamos 

sistematicamente alguns domínios de experiência em termos de outros, o que muitas vezes se 

reflete na linguagem cotidiana. 

O caso torna-se mais complexo quando tratamos de metáforas não convencionais. 

Citando como exemplo “A VIDA É UMA HISTÓRIA CONTADA POR UM IDIOTA”, em 

que mesmo surgindo de uma metáfora convencional – “A VIDA É UMA HISTÓRIA” –, a 

declaração metafórica demonstra um grau mais alto de elaboração que o exemplo anterior. 

Lakoff e Johnson (1985) afirmam que a real significância está em possibilitar que 

compreendamos nossas vidas de uma forma diferente, nos fazendo pensar nas situações em 

que ela seria verdadeira. 

Para Forceville (1996), apesar de Lakoff e Johnson considerarem a possibilidade 

de julgar a veracidade ou não da metáfora, enquanto Black a rejeita, isto não quer dizer que os 
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dois estejam em desacordo. “A aparente diferença origina-se do fato de que enquanto Black 

concentra-se em metáforas criativas, Lakoff e Johnson estão primeiramente interessados em 

metáforas embutidas em nossa cultura” (1996, p. 25, tradução nossa). 

Para Eco (1991), quem utiliza metáforas mente, utiliza um modo obscuro de 

comunicar e fala de outra coisa, tornando vaga a comunicação. Entretanto, esta mentira está a 

serviço de falar a sério algo verdadeiro que está além de uma verdade literal. Citando as 

regras conversacionais de Grice, o autor destaca que ao utilizar a metáfora, viola-se a máxima 

da qualidade, uma vez que não se está primando pela conversação verdadeira; da quantidade, 

porque não se faz com que a conversação seja o mais informativa possível; da maneira, 

porque não se é claro e evidente; e da relação, visto que não se prima diretamente pela 

relevância em relação ao assunto. Se alguém comunica violando todas estas máximas sem que 

pareça estúpido ou imperito, é porque deseja dar a entender outra coisa, gerar uma implicatura 

(ECO, 1991). 

Na publicidade, muitas vezes estas máximas são violadas em função de atrair a 

atenção do receptor da comunicação. Num mundo tão cheio de informações, em que somos 

expostos todos os dias às mais diferentes formas de comunicar, nosso cérebro desenvolve uma 

barreira natural para impedir que mensagens fora de nosso interesse desviem nossa atenção: a 

percepção seletiva.  Desta forma, quando folheamos uma revista, já estamos previamente 

programados a desconsiderar os anúncios e deter nossa atenção apenas nas mensagens 

jornalísticas, as quais comumente são o motivo de nossa leitura. (FIGUEIREDO, 2005). 

Mesmo assim, quando planejamos comprar determinado produto e ele aparece 

oportunamente em uma publicidade, ou quando mesmo sem interesse prévio ele é anunciado 

de forma criativa, o filtro da percepção seletiva pode ser atravessado. É por esta razão que o 

publicitário procura elaborar seu discurso da forma mais atraente e impactante possível, 

tentando, através de recursos como a metáfora visual, captar a atenção de seu público-alvo 

para, em seguida, tentar persuadi-lo ou valer-se da sugestão para atingir seu objetivo. Se para 

este objetivo for necessário manipular a verdade com intenção retórica, trata-se de uma 

mentira que tem uma finalidade e deseja falar algo de verdadeiro. Podemos julgá-la em 

termos de sua boa aplicação, mas não avaliar o que esta manipulação tem de verdadeira ou 

falsa, sendo mais cabível procurar o que tem de ideológico por trás dela. 

Nesta perspectiva, Eco concorda com o lamento de Aristóteles ao observar que 

piratas definiam-se como abastecedores: 
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“[....] é ‘real’ que eles transportam mercadorias pelo mar, como os 
abastecedores. O que é ‘desrealizante’ (ou seja,  ideológico) é selecionar 
aquela entre todas as propriedades que os caracterizam  e através desta 
escolha fazer-se conhecer, pôr-se diante dos olhos, do ponto de vista de uma 
determinada descrição.” (1991, p. 164) 
 

Dessa forma, podemos concordar com Eco (1991), na medida em que o autor 

acredita na verdade por trás da mentira metafórica, ou ainda com Black, que não considera 

pertinente avaliar o caráter falso ou verdadeiro da metáfora. O que podemos questionar é a 

pertinência do recurso em casos específicos, sua capacidade em conduzir o receptor no 

processo de semiose, seu poder persuasivo ou sugestivo e a sua legitimidade dentro daquilo 

que se considera ético. Afinal, se um presidente afirma ter vencido uma grande batalha ao 

conseguir apenas um congelamento temporário de preços de petróleo, ele o faz com finalidade 

retórica, buscando supervalorizar sua conquista, transferindo propriedades ligadas à vitória de 

uma guerra para um simples acordo temporário. Se o faz de má fé e se o receptor irá perceber 

o logro ou a inadequação, esta é uma discussão diferente de um julgamento sobre o que tem 

de verdadeiro ou falso na metáfora: é uma discussão sobre pertinência, ética e ideologia do 

discurso retórico. 

 

2.7 Compreendendo a comparação e a símile visual sob o ponto 

de vista de uma metáfora conceitual. 

 

Nos estudos sobre metáfora, um outro tema cujo debate é reincidente se refere a como 

distingui-la em relação a outra figura, a comparação. De fato, esta diferença nem sempre foi 

muito clara, pois algumas vezes se considera a metáfora um tipo de comparação, em outras é 

a comparação que se torna um tipo de metáfora. Esta distinção depende, ao que parece, do 

modelo teórico que se toma como base para estabelecer o conceito de metáfora. No plano das 

representações visuais, por sua vez, o debate torna-se mais nebuloso, na medida em que as 

discussões teóricas sobre a figura dificilmente chegam a este nível de especificidade e  não se 

estabeleceram limites precisos do que é comparar visualmente duas imagens e do que seria 

uma metáfora visual. Aqui, tal discussão ganha destaque em razão do conceito de símile 

visual proposto do Forceville (1996), que de acordo com o autor é o subtipo de metáfora 

visual que mais se aproxima de uma comparação visual. 

Para Ricoeur (1975), o que une a metáfora à comparação é a captação de uma 

identidade entre dois termos diferentes, fundando a transferência de uma denominação. Para o 

autor, por ser demasiadamente explícita, a comparação perde sua capacidade de provocar uma 
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investigação contida no afrontamento do sujeito com o predicado, enfraquecendo assim o seu 

dinamismo por expressar um termo comparativo. Dessa forma, não haveria uma grande 

diferença entre as duas, sendo a comparação uma versão enfraquecida da metáfora. 

Forceville (1996) concorda com esta visão, na medida em que considera não só a 

comparação mais fraca e explícita que a metáfora, como também convida a uma fusão entre o 

sujeito primário e o secundário de uma forma menos intensa que sua respectiva versão 

metafórica. Por outro lado, as metáforas são mais fortes que as comparações por serem 

expressas de forma mais implícita, em muitos casos no formato “TERMO A É O TERMO B”, 

sendo o “é” um link mais surpreendente do que o termo comparativo “como”, próprio das 

comparações: as transformações do sujeito primário efetivadas pelo secundário acontecem 

em um grau mais alto quando conectadas pelo “é”, do que quando conectadas pelo “como”. 

(FORCEVILLE, 1996.) 

Para Black (1993), considerar que a declaração metafórica é uma comparação 

literal resumida não corresponde à função da metáfora, pois a comparação não possui a 

sugestividade e a ambiência próprias desta figura. Mesmo assim, o autor reconhece que em 

alguns contextos não existe uma grande diferença entre as duas, visto que ambas são baseadas 

em similaridades e analogias.  

De acordo com Miller (1979) apud Forceville (1996), as símiles ou comparações 

tornam-se menos importantes porque exigem menor esforço  para sua compreensão, mas 

podem propor os mesmos problemas que as metáforas. Lakoff e Turner (1989) apud 

Forceville (1996) também as consideram um mesmo fenômeno, da qual são variações. 

Por outro lado, tomando como base a Retórica Geral e as figuras como 

reordenação interna da expressão, Brandão (1989) explicita as diferenças entre comparação e 

metáfora por meio dos seguintes exemplos: 

(a) suas faces são frescas como rosas; 

(b) suas faces são como rosas; 

(c) as rosas de suas faces; 

(d) sobre seu rosto, duas rosas. 

De acordo com o autor, o primeiro exemplo, marcado pela presença dos três 

termos da relação comparativa - faces, frescas e rosas -, a comparação pertence à categoria 

dos metalogismos, figuras baseadas em relações lógicas. O segundo já é caracterizado por 

uma anomalia, visto que a relação de similaridade não fica explícita e cabe à imaginação do 

receptor restabelecer a ligação. Já os dois últimos exemplos se constituem metáforas 

propriamente ditas. No terceiro, a incompatibilidade entre os dois termos presentes, “rosas” e 
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“faces”, cria um poder de evocação por pertencerem a campos semânticos diferentes. No 

quarto, um dos termos, no caso “as faces”, não existe, ficando apenas o termo sobre o qual 

recai a atenção, “duas rosas”, aumentando ainda mais o papel da imaginação do receptor. 

O que se pode observar é que as diferenças existentes entre metáfora e 

comparação só se tornam mais evidentes quando se valoriza o caráter lingüístico, em 

detrimento de uma visão mais conceitual da metáfora. (LAKOFF e TURNER, 1989, apud 

FORCEVILLE, 1996). Em ambos os casos, estamos tratando do desdobramento de um 

conceito metafórico que consiste em entender uma coisa em termos de outra, uma metáfora 

que em um nível cognitivo pode ser reduzida a um formato “TERMO A É UM TERMO B”. 

Nota-se que, mesmo em uma metáfora verbal, não é fundamental que o verbo 

“ser” seja empregado, como no exemplo “sobre seu rosto, duas rosas”, ainda que no nível 

conceitual ele esteja presente – no caso, resumido por “FACES SÃO ROSAS”. O mesmo 

acontece numa comparação, que em nível conceitual seria expressa da mesma forma que a 

metáfora verbal, mas em sua configuração lingüística utiliza o termo comparativo ou suas 

variantes “tal”, “parece”, “assim como”, “parecido com” e tantas outras formas de explicitar 

uma comparação. (FORCEVILLE, 1996). Fica evidente, portanto, uma diferença entre 

comparações e metáforas verbais: a primeira usa termos comparativos, a segunda não. 

O que Forceville (1996) busca demonstrar é a existência de diferenças 

equivalentes também na metáfora visual e numa suposta símile visual, ou seja: o autor coloca 

em discussão como estas questões podem ser transpostas para o universo das representações 

visuais. Um de seus principais argumentos é o de que, numa metáfora visual, assim como na 

verbal, o receptor é levado a perceber uma grande fusão entre o sujeito secundário e o sujeito 

primário, enquanto que na símile visual, bem como em uma comparação verbal, esta fusão é 

causada por uma justaposição dos dois termos, de modo que ele é convidado a perceber 

comparativamente semelhanças e diferenças. Assim, enquanto a comparação verbal é 

enfraquecida pela presença do termo comparativo, a símile visual seria enfraquecida por ser 

expressa pela justaposição, ao invés de uma fusão entre os dois sujeitos. 

Nota-se que estamos mais uma vez diante de uma discussão sobre o que é 

considerado literal ou figurado: seria a símile visual uma comparação literal realizada 

visualmente ou um tipo de metáfora visual expressa pela justaposição dos dois temos? A 

solução para esta questão dependeria, então, de características ligadas ao sujeito primário 

relacionadas ao secundário: se ambos compartilharem um grande número de propriedades 

altamente ressaltadas, estaremos diante de uma comparação literal, como acontece no 

exemplo de Ortony apud Forceville (1996) “enciclopédias são como dicionários”; se, por 
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outro lado, os dois termos pertencerem a categorias bastante distintas, contando assim com 

muitas dissimilaridades, e o processo de justaposição acabar por evidenciar alguma 

semelhança que até então não era percebida, como acontece em “enciclopédias são minas de 

ouro”, estaremos diante de uma símile visual. 

No exemplo utilizado no terceiro tópico deste capítulo, quando conceituamos a 

símile visual, temos um anúncio informando sobre vôos da companhia aérea TAM para Aruba  

e que  apresenta uma imagem justapondo uma aeronave a um grupo de arraias dentro do 

oceano (fig.6). Neste caso, a metáfora visual pode ser resumida conceitualmente como “O 

AVIÃO É UMA ARRAIA”, na qual o sujeito primário e o sujeito secundário praticamente 

não compartilham características em comum separadamente. Mesmo assim, ao serem 

justapostos naquelas condições de visualização, os dois sujeitos evidenciam algumas 

semelhanças morfológicas. Vale ressaltar que tais semelhanças só parecem emergir naquelas 

condições visuais, ou seja, naquele tipo de composição, proporção, ângulo de visualização e 

estímulo cromático, de modo que seria mais propício afirmar que “AQUELE AVIÃO É UMA 

DAQUELAS ARRAIAS”. 

Dessa forma, consideramos que o principal critério para verificar se uma imagem 

é uma comparação literal ou uma símile visual será o grau de semelhança pré-existente entre 

os dois sujeitos comparados e a forma como tal comparação evidencia propriedades 

semelhantes que até então não havíamos percebido ou não lembrávamos que existiam. 

 

2.8 Metáfora, teoria da relevância e o contexto enunciativo na comunicação publicitária. 

 

Até este momento de nossa pesquisa, muitas das reflexões dos autores em nossa revisão 

bibliográfica ocupam-se em estudar o fenômeno sob o ponto de vista do emissor e dos 

problemas de operação de texto, como é o caso da teoria da interação de Black (1993).  

Entretanto, acreditamos na necessidade de enfatizar em nossa pesquisa os dois pólos do 

processo de comunicação (emissor e receptor), além do código, buscando explicar de que 

modo o receptor articula o processo de implicações que o leva a chegar à interpretação 

metafórica. A este propósito, utilizaremos a teoria da relevância, um modelo teórico proposto 

por Sperber e Wilson (2001) com base na pragmática, no qual se busca compreender aspectos 

importantes do processo de comunicação, como a inferência e o esforço mental utilizado pelo 

receptor no processamento de informações para chegar a uma determinada interpretação da 

mensagem, contemplando assim o capital cognitivo para interpretações em geral. 
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Muito do que estes autores propõem ainda é motivo de debate no campo 

científico, necessitando de testes experimentais que retirem suas reflexões do nível 

especulativo. No entanto, alguns insights da teoria da relevância, ainda que originalmente 

aplicados à comunicação verbal, mostram-se pertinentes para o estudo da metáfora visual, 

como o próprio conceito de relevância, a importância do contexto enunciativo no processo de 

comunicação e a distinção entre implicações fortes e fracas de uma dada mensagem. Para que 

cheguemos então a estas reflexões, começaremos recuperando alguns dos conceitos básicos 

propostos pelos autores e só posteriormente demonstraremos de que modo a teoria de 

relevância pode enriquecer uma investigação sobre a metáfora visual. 

 A pragmática estuda aspectos contextuais atuantes no processo de interpretação 

das elocuções, tentando demonstrar de que modo o significado lingüístico articula-se com 

determinadas suposições contextuais para que as elocuções sejam compreendidas. A 

pragmática moderna teve início com as reflexões do filósofo Paul Grice, o qual propôs uma 

alternativa ao modelo semiótico da comunicação. 

No modelo clássico semiótico, considera-se que na comunicação atuam um 

conjunto de sinais e um conjunto de mensagens, cabendo ao código estabelecer a relação entre 

estes dois níveis. Assim, numa comunicação verbal, considera-se que os sinais são as 

elocuções, as mensagens são os pensamentos que o comunicador pretende transmitir e o 

código é a gramática de uma língua, a qual possivelmente seria suplementada pelas regras 

pragmáticas. O processo comunicativo se efetivaria, então, com base em uma descodificação 

mecânica na qual as elocuções e os significados se articulam de modo arbitrário e a 

inteligência não parece desempenhar um papel importante. (SPERBER e WILSON, 2001) 

A alternativa proposta por Grice valoriza a comunicação como uma atividade 

inteligente, em que razão e imaginação desempenham um papel muito importante na 

formulação e compreensão das mensagens. Para o filósofo, as elocuções seriam partes de 

evidências do significado proposto pelo emissor, não emitidas por sinais e cuja compreensão 

só acontece por meio de um processo de inferência do receptor a partir destas evidências. 

(SPERBER e WILSON, 2001) 

Uma elocução é, com certeza, um pedaço de evidência codificado 
lingüisticamente, de tal maneira que existirá um elemento de decodificação 
no processo de compreensão. No entanto, o significado codificado 
lingüisticamente é apenas uma das entradas (input) no processo da 
compreensão. Uma outra entrada de dados fundamental é constituída pelas 
suposições contextuais do ouvinte que poderão enriquecer de uma variedade 
de maneiras o significado lingüisticamente codificado. (SPERBER e 
WILSON, 2001, p.8) 
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Dessa forma, vale destacar a diferença entre frases e elocuções: as elocuções 

possuem propriedades tanto lingüísticas como não lingüísticas. A teoria da relevância coloca a 

pragmática em uma perspectiva que privilegia questões psicológicas sobre o processo de 

interpretação na mente do receptor. De acordo com ela, a comunicação não acontece apenas 

pelo processo de decodificação, possuindo também importantes elementos de inferência e 

permitindo compreender melhor como o receptor, em meio a tantas possibilidades de 

interpretação, chegará à escolha exata que pretende fazer. Podemos, então, correlacionar esta 

idéia da relevância com as limitações das abordagens semiológicas, excessivamente 

dependentes da ordenação lingüística do sentido, de modo a ampliar o alcance de nossas 

reflexões para uma abordagem cognitiva que nos permita compreender uma estrutura mais 

profunda dos textos. 

Assim, Sperber e Wilson (2001) fazem uma distinção entre um processo de 

comunicação codificado e o processo inferencial. O primeiro é baseado na codificação de um 

sinal por parte do emissor, o qual é transmitido para o receptor e decodificado por ele. A 

linguagem, com suas regras gramaticais e seu vocabulário, é, pois, o código mais conhecido e 

utilizado. Entretanto, ainda que este modelo baseado em código consiga dar conta de grande 

parte das situações de comunicação, ele por vezes é complementado pela inferência. No 

processo inferencial, utiliza-se como estímulo um quadro de premissas, as quais produzem no 

receptor determinadas conclusões a partir de uma relação de inferência lógica. 

Basicamente, a teoria da relevância se vale de dois princípios: (a) o princípio 

cognitivo, segundo o qual a cognição humana possui a tendência de se dirigir para uma 

máxima relevância, ou seja, os recursos de processamento e a atenção do ser humano 

privilegiam as informações que parecem relevantes; e (b) o princípio comunicativo da 

relevância, segundo o qual toda elocução ou ato comunicacional de inferência comunica  

presumidamente uma relevância máxima, ou seja, produz uma expectativa de relevância no 

receptor pelo próprio ato de comunicar para alguém. (SPERBER e WILSON, 2001) 

A relevância, pois, seria uma propriedade das entradas de dados, de modo que os 

dados relevantes seriam aqueles que o receptor considerasse merecedores de serem 

processados. E o que faz uma entrada de dados valer o esforço de ser processada é explicado 

em termos de efeito cognitivo e esforço de processamento. O efeito cognitivo é o resultado de 

uma modificação ou reorganização de determinadas suposições contextuais disponíveis no 

momento da entrada dos dados, seja por seu fortalecimento, contradição ou combinação, de 

modo a produzir implicações contextuais. Quanto mais efeitos cognitivos forem produzidos, 

maior será a relevância. Para que tal processamento da entrada de dados aconteça, bem como 
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sejam produzidos os efeitos derivados desta operação, existe um esforço mental – o esforço de 

processamento. E quanto menor for este esforço, maior será a relevância, tendo em vista uma 

relação de igualdade de condições. (SPERBER e WILSON, 2001) 

Uma relevância será considerada ótima se for relevante o bastante para valer o 

esforço de ser processada pelo receptor e se for a elocução mais relevante que o emissor 

preferir utilizar e tiver a capacidade de produzir. O ouvinte, então, terá como objetivo alcançar 

uma interpretação que esteja coerente com suas expectativas de relevância ótima. A 

compreensão inferencial, portanto, acontece pela recuperação de um significado extraído de 

uma frase, a qual é lingüísticamente codificada, e pela recuperação de determinados 

elementos contextuais capazes de enriquecê-la, sem os quais não teríamos um significado 

completo do que a pessoa pretende comunicar. “O ouvinte deverá pegar no significado da 

frase codificada lingüisticamente; seguindo um caminho de esforço mínimo deverá enriquecê-

lo ao nível explícito até que a interpretação resultante se coadune com a sua expectativa de 

relevância.” (SPERBER e WILSON 2001, p.13). 

Vale destacar que a relevância é um conceito voltado especialmente para o 

indivíduo, o qual sempre recebe uma determinada mensagem numa dada ocasião e sob 

circunstâncias muito específicas. Saber, portanto, qual é este contexto enunciativo é uma 

informação muito importante para o processo de comunicação. 

Outro aspecto importante da teoria da relevância é que o emissor será sempre 

dotado de uma “intenção informativa”, ou seja, tem como objetivo tornar manifesta uma 

determinada mensagem ou conjunto de suposições. Na maioria dos casos, o emissor também 

deseja que o receptor perceba que ele possui esta “intenção informativa”, que deseja 

comunicar algo, o que Sperber e Wilson chamam de “intenção comunicativa”. A combinação 

destes dois conceitos leva ao que os autores denominam “comunicação inferencial ostensiva”. 

Comunicar por ostensão é produzir um certo estímulo com o objetivo de 
realizar uma intenção informativa e ter, além disso, a intenção comunicativa: 
tornar mutuamente manifesto ao receptor e à pessoa que comunica que a 
pessoa que comunica tem essa intenção informativa. (SPERBER e 
WILSON, p. 109) 

 
Para Sperber e Wilson (2001), aquele que comunica busca afetar pelo menos uma ou 

mais suposições do receptor e para que isto aconteça é necessário que haja uma sobreposição 

de determinadas suposições tanto do emissor como do receptor. Tal sobreposição é chamada 

pelos autores de manifestação mútua. Assim, um fato, suposição, crença, atitude, emoção ou 

impressão, podem ser considerados manifestos para uma determinada pessoa se, em um dado 

momento, ela estiver apta a representá-los mentalmente e aceitá-los como verdadeiros ou 
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possivelmente verdadeiros – mesmo que não o sejam realmente. Para que a comunicação 

tenha maior probabilidade de ser bem sucedida, seria necessário que um determinado quadro 

de suposições estivesse manifesto tanto para o emissor como para o receptor. 

O c

O 

Par

omunicador, então, procura assegurar que, entre infinitas possibilidades, sejam 

ativadas as suposições pertinentes do ambiente cognitivo do receptor, de modo a produzir nele 

algum tipo de impacto ou efeito (SPERBER e WILSON, 2001). Este impacto, pois, seria 

resultado de um estímulo provocado pelo emissor, seja ele verbal ou não verbal, sendo que a 

interpretação deste estímulo por parte do receptor sempre partirá da premissa de que o 

emissor está buscando ser relevante para ele. 

receptor, por sua vez, buscará selecionar um contexto que atenda a esta 

expectativa de relevância, descartando muitos outros contextos e possíveis interpretações que 

também poderia processar. O estímulo seria compreendido em acordo com a primeira 

interpretação que pareça corresponder a este princípio da relevância. Caso a interpretação 

esperada pelo emissor não seja a primeira, mas uma outra mais rica ou elaborada, 

provavelmente ele será incompreendido pelo receptor ou apenas parcialmente bem 

interpretado. 

a Sperber e Wilson (2001), os modelos teóricos da comunicação mais antigos 

costumavam considerar o processo comunicativo como sendo forte, como uma declaração 

facilmente identificada que poderia ser comunicada ou não. Por outro lado, os autores 

consideram que existe um outro tipo de comunicação mais vaga e sugestiva, a qual chamam 

de fraca, em contraposição à anteriormente citada. Esta distinção torna-se mais clara na 

medida em que explicitamos as diferenças entre explicatura e implicatura: 

Qualquer suposição comunicada, mas não explicitamente, é comunicada 
implicitamente: é uma implicatura. Por essa definição, os estímulos 
ostensivos que não codificam formas lógicas, terão, com certeza, apenas 
implicaturas. [....] Uma explicatura é uma combinação de traços conceptuais 
lingüisticamente codificados e contextualmente inferidos. Quanto menor for 
a contribuição relativa dos traços contextuais, mas explícita será a 
explicatura, e inversamente. (SPERBER E WILSON, p. 274). 
 

Desta forma, quanto mais fortemente for comunicada uma determinada suposição, 

mais ela depende do emissor para ser compreendida pelo receptor. Por outro lado, quanto 

mais fracamente ela foi comunicada, mais dependerá do receptor para ser compreendida, 

sendo que algumas elocuções buscam realmente um efeito de implicaturas mais fracas. 

Este é, basicamente, o breve panorama da teoria da relevância que consideramos 

importante para compreender sua pertinência nesta pesquisa. Este modelo teórico parece-nos 

de extrema utilidade para várias questões teóricas em variados campos de estudo. Na 
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discussão sobre iconicidade3, por exemplo, proposta por Eco ao abordar os códigos visuais 

(1997), a teoria da relevância pode contribuir em esclarecer de que modo “os signos icônicos 

reproduzem algumas condições de percepção do objeto, mas depois de tê-las selecionado com 

base em códigos de reconhecimento e anotado com base em convenções gráficas” (p. 104). 

Isto porque, de acordo com o autor, estes códigos de reconhecimento, bem como os de 

percepção, “abrangem aspectos pertinentes”, ou seja, aspectos que, acreditamos, partem da 

premissa de que o receptor os considera relevantes para a comunicação e que este buscará a 

interpretação mais condizente com a expectativa de relevância ótima. 

A teoria da relevância também daria contribuições à teoria do desvio proposta por 

Jean Cohen (COHEN at al, 1975), em que a metáfora, assim como outras figuras, seria 

descodificada em dois tempos: no primeiro momento haveria a percepção de uma anomalia; 

no segundo, este desvio seria corrigido pela exploração de relações, as quais permitiriam ao 

receptor descobrir um significado capaz de fornecer uma interpretação semântica pertinente 

para o enunciado. Ou seja: por meio da impertinência ou “irrelevância” dada pela anomalia, 

quando compreendida literalmente, é que o receptor buscaria um contexto que atendesse à 

expectativa de que o emissor fora relevante na comunicação, o que levaria à interpretação 

metafórica. 

Para nossa pesquisa, mais especificamente, conforme adiantamos no início deste 

tópico, o que mais interessa deste modelo teórico é sua aplicação em conjunto com a teoria da 

interação de Black (1993), sua capacidade de explicitar processos de inferência e construção 

de implicações e a distinção entre comunicação forte ou fraca. Entretanto, vale destacar um 

elemento de fundamental importância na distinção entre as reflexões de Black e Sperber e 

Wilson: o modelo da comunicação nos últimos leva em conta os dois pólos do processo de 

transmissão (emissor e receptor), além do código; já em Black, e em boa parte das abordagens 

de uma semântica textual, é o problema do texto e de suas operações que entram em jogo. Isto 

posto, veremos agora de que forma estes autores podem ser articulados em uma investigação 

sobre a construção de sentido da metáfora visual. 

Forceville (1996) enriquece a teoria da interação utilizando insights da teoria da 

relevância, como a identificação do emissor e do receptor como elementos contextuais 

importantes na construção do sentido metafórico. O autor vale-se do exemplo “museus são o 

                                                           
3 Neste estudo, Eco (1997) contesta o caráter motivado do conceito de ícone proposto por  Peirce, onde os ícones 
são considerados signos cuja relação guardada com seus objetos é de uma  nativa semelhança, ou, como propôs 
Morris, de semelhança em alguns aspectos. Eco considera esta perspectiva um tanto vaga e cômoda, na medida 
em que a noção de semelhança é tomada de modo demasiadamente elástico. O autor defende o ponto de vista de 
que os ícones são convencionados, ao invés de motivados. 
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cemitérios da arte” e, como aspecto contextual, identifica o emissor como o visitante de um 

museu, que declara esta metáfora para uma pessoa próxima, a qual estaria olhando para a 

mesma obra de arte que ele. Nesta situação hipotética, o emissor não conhece o receptor, de 

modo que o primeiro pode apenas supor de forma genérica o ambiente cognitivo do segundo, 

atribuindo-lhe certo interesse por arte e possivelmente algum conhecimento artístico. A 

circunstância, pois, permite esperar que emissor e receptor possuam um certo suporte cultural 

e lingüístico em comum. 

De acordo com a teoria da relevância, o receptor esperará que o emissor tenha 

sido otimamente relevante e buscará a primeira interpretação coerente com este princípio. Na 

metáfora em questão, de acordo com a teoria da interação, o sujeito secundário, “cemitérios”, 

projeta ou modifica uma ou mais características pertencentes ao domínio do sujeito primário 

– neste caso, os “museus”. Forceville (1996, p. 97) destaca algumas possibilidades de 

mapeamento de tais características: (a) “cemitérios contém corpos mortos”, (b) “cemitérios 

têm uma atmosfera ligeiramente perturbadora”, (c) “cemitérios são freqüentemente mantidos 

pelas autoridades locais”; (d) “cemitérios são lugares tristes e chatos”, (e) “túmulos em 

cemitérios possuem lápides”... Realizando um mapeamento com o domínio-alvo, pode-se 

chegar a resultados interpretativos como: (a) “museus estão cheios de pinturas de pintores 

mortos ou museus estão cheios de arte que não está mais viva”; (b) “museus são lugares 

desagradáveis onde uma pessoa se sente apavorada”; (c) “museus só sobrevivem porque as 

autoridades pagam por sua manutenção”; (d) “museus são lugares tristes e chatos”; (e) 

“pinturas em museus são sempre acompanhadas de pequenas notas indicando título, nome do 

artista e datas de nascimento/morte”... (Forceville, 1996, p. 96 e 97, tradução nossa.). 

Não será possível determinar quais destas projeções de fato acontecerão, quais 

serão rejeitadas e quais outras poderão ainda ser mapeadas, de modo que cada receptor poderá 

eleger projeções diferentes. Apesar disto, as propriedades que a maioria dos receptores 

processarem serão consideradas implicaturas fortes, enquanto que as propriedades 

processadas peculiarmente são implicações fracas. Forceville (1996) arrisca supor que a 

implicação (a) é mais forte que as outras, mas considera que a interpretação de uma metáfora 

sempre poderá ser discutida. Como se trata de uma comunicação fraca, a responsabilidade 

sobre as suposições comunicadas recai mais fortemente sobre o receptor que sobre o 

comunicador. Ainda assim, algum emparelhamento pode ser necessário no mapeamento de 

propriedades projetadas: os corpos mortos presentes em um cemitério podem se tornar as 

pinturas dos artistas mortos ou as obras antiquadas; as lápides podem ser equiparadas às notas 

de informações sobre as pinturas e assim por diante. Por outro lado, algumas propriedades do 
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cemitério não serão projetadas, como a superstição de que eles são mal assombrados, a menos 

que o receptor seja muito inventivo. Neste caso, tal implicação será muito fraca e uma 

responsabilidade quase completa da interpretação do receptor. 

O exemplo, pois, demonstra a importância de identificar o contexto enunciativo da 

comunicação, na medida em que tais implicações só são devidamente articuladas sabendo-se 

circunstâncias como quem é o emissor, onde está e para quem comunica, o que na situação 

apresentada permite supor um quadro cognitivo no qual ambos possuem interesse por arte e 

um provável conhecimento artístico. O exemplo também demonstra como a distinção de 

implicaturas fortes e fracas podem ser aplicadas à teoria da interação (FORCEVILLE, 1996). 

Para Sperber e Wilson (2001), quanto mais implícita for uma comunicação, maior será a 

compreensão mútua manifesta entre emissor e receptor para que ela possa funcionar. 

Forceville, por sua vez, considera que o inverso também ocorre no caso das metáforas: 

“usando um estímulo que apenas ativa relevância conectada a uma ampla série de 

implicaturas fracas, como no caso de muitas metáforas, cria-se uma atmosfera de 

conhecimento mútuo”. (1996, p.97, tradução nossa) Assim, o uso da metáfora na publicidade 

contribui aproximando o receptor do emissor, o que certamente é do interesse da marca 

anunciante. 

Mesmo assim, uma utilização da teoria da relevância na publicidade precisaria de 

algumas adaptações, visto que os processos de comunicação estudados por Sperber e Wilson 

(2001) privilegiam a linguagem verbal e a oralidade, em que emissor e receptor estão “face a 

face”. De acordo com Forceville (1996), os principais aspectos a serem considerados são: 

(a) “Não co-presença no tempo”. Nos exemplos estudados pela teoria da 

relevância, os indivíduos estão usualmente presentes em um mesmo momento, numa situação 

que permite maior interação entre as partes. Na publicidade impressa, no entanto, o emissor, 

aqui representado pelo anunciante e pela equipe da agência de propaganda responsável pela 

criação, produção e veiculação do anúncio, não estão presentes no momento em que o 

receptor entra em contato com a comunicação, de modo que este último não poderá produzir 

uma resposta direta e imediata para o estímulo. Como conseqüência, o receptor não poderá 

manifestar se compreendeu ou não a metáfora proposta ou emitir alguma dúvida sobre o 

assunto abordado. O emissor, então, precisará construir a metáfora visual da forma mais 

eficiente possível, uma vez que não terá a oportunidade de reparar facilmente quaisquer falhas 

de compreensão do receptor. 

(b) “Número de comunicadores envolvidos”. Como vimos anteriormente, o 

número de comunicadores participantes dos exemplos estudados por Sperber e Wilson é 
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reduzido, em função dos autores privilegiarem a comunicação verbal face a face. Na 

publicidade, por outro lado, o fato de tratamos com a comunicação de massa aumenta 

consideravelmente o número de indivíduos no processo. Apesar das pesquisas de mercado, o 

público-alvo de uma comunicação publicitária é, em geral, vasto e desconhecido, 

especialmente se considerarmos que o conceito de relevância se aplica a um indivíduo e não a 

um grande grupo de indivíduos. Por esta razão, a metáfora visual parece construída tendo em 

vista um denominador comum em seu público-alvo, ou seja, um receptor modelo, de modo 

que o ambiente cognitivo mais específico de cada indivíduo pode ficar fora de alcance. 

(c) “O caráter multimídia da publicidade”. A maioria dos exemplos propostos por 

Sperber e Wilson trata de elocuções verbais, enquanto a comunicação publicitária se vale não 

só do verbal, como do visual e da interação entre estes dois níveis, entre outras possibilidades. 

Além disso, já ressaltamos na seção 2 que a metáfora visual é um fenômeno textual bastante 

amplo e que pode manifestar-se nos mais diferentes formatos e mídias. Considerando que, de 

acordo com os autores, toda comunicação não-verbal pode ser considerada fraca, só podemos 

nestes casos definir em termos gerais o quadro de suposições comunicadas, mas não 

identificá-los individualmente. Para Forceville (1996), a metáfora visual na publicidade, por 

valer-se de uma informação visual, depende, pois, do processo de inferência para ser 

compreendida. E também costuma ser acompanhada de um texto cumprindo a função de 

ancoragem, de modo a reduzir o número de informações possíveis, mesmo que na publicidade 

moderna o conceito de ancoragem ainda precise ser requalificado. 

(d) “Ambigüidade da parte textual da publicidade”.  Sperber e Wilson privilegiam 

o processo de desambiguação em seus estudos, que consideram uma parte do percurso na 

recuperação de explicaturas, mas não se concentram na questão da ambigüidade deliberada. 

Entretanto, Paterman (1983) apud Forceville destaca a “exploração estratégica” da 

ambigüidade na comunicação publicitária, assim como Cook (1992) apud Forceville (1996). 

Segundo este segundo autor, a publicidade favorece uma comunicação ao mesmo tempo 

poderosa e indeterminada; mesmo havendo significados semânticos nos quais é possível 

chegar a um consenso, a publicidade concentra-se na manipulação de conotações de forma 

evasiva e pessoal. Esta indeterminação comumente presente no discurso publicitário, acredita 

Forceville (1996), é mais um fator que leva a um tipo de comunicação baseado em 

implicações fracas. Não serão poucos os casos em que o processo interpretativo da metáfora 

visual dependerá grandemente das articulações do receptor, de sua individualidade, num 

mecanismo semiótico propositalmente ambíguo que aproxima o receptor do emissor para que 

se realize a compreensão. 
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Das quatro características aqui destacadas, três - (b), (c) e (d) – favorecem a 

recuperação de implicaturas fracas (FORCEVILLE, 1996), sendo que uma das características 

de tais implicaturas é existir uma maior responsabilidade do receptor que do emissor na sua 

recuperação. Forceville vê positivamente esta ênfase no receptor na comunicação publicitária, 

uma vez que permite a um anúncio sugestivo aproximar-se da audiência, criando uma 

intimidade entre o anunciante e seu público-alvo. Apesar desta ênfase nas implicaturas, 

podemos também encontrar na publicidade muitas explicaturas, como o preço de produtos, 

endereços, pontos de venda e a própria marca do anunciante. Mesmo assim, duas implicaturas 

manifestam-se fortemente em qualquer peça publicitária, a ponto do receptor dificilmente 

deixar de recuperá-las: “Este é um anúncio para a marca X”; “Este anúncio faz uma 

declaração positiva sobre a marca X” (FORCEVILLE, 1996). Como pretendemos demonstrar 

nas análises da seção 4, acreditamos que estas duas implicaturas, contribuições de um 

desdobramento da teoria da relevância na comunicação publicitária, serão essenciais para 

compreendemos o processo de construção de sentido da metáfora visual na propaganda. 
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3. METÁFORA VISUAL E MODELAÇÃO PLÁSTICO-ICÔNICA 
NO DISCURSO PUBLICITÁRIO. 
 
Este capítulo será responsável pela característica notadamente multidisciplinar de nossa 

pesquisa, apresentando em cada tópico modelos teóricos e reflexões de diferentes áreas do 

conhecimento. Iniciaremos pela discussão proposta por Eco (1997) sobre os códigos visuais, 

para relacioná-la a uma retórica visual na propaganda, estabelecendo ainda relações com a 

retórica verbal publicitária. Em seguida, nos ocuparemos em apresentar os componentes do 

anúncio publicitário impresso, cuja identificação permitirá construir importantes categorias de 

análise da seção 4, articulando este conteúdo mais descritivo com o modo como a metáfora 

visual se submete às estratégias discursivas na publicidade. A seguir, trataremos dos códigos 

perceptivos e o modo como eles contribuem para a criação de similaridades entre os dois 

sujeitos do que chamaremos metáforas predominantemente morfológicas. Finalmente, 

trataremos de recuperar as reflexões de Fresnault-Deruelle (1993) sobre o modo como a 

imagem publicitária se organiza tendo em vista o olhar do receptor e estabelecer uma aparente 

imediaticidade de comunicação, uma discussão de vínculo mais lateral com nossa pesquisa, 

mas cuja abordagem permitirá enriquecer nossas análises da seção 4. 

 

3.1 Retórica verbal, retórica visual e a relação entre os dois níveis aplicados à investigação 

da construção de sentido da metáfora visual. 

 

Em “A estrutura ausente”, Eco (1997) valoriza questões que muito nos interessam sobre como 

relacionar iconicidade e a construção do sentido discursivo, dentro de uma abordagem 

semiótica da matéria visual. A base de suas reflexões tem início pela crítica às concepções 

estruturalistas de Levi-Straus sobre a redução de todos os fenômenos de sentido aos princípios 

de dupla articulação verbais, para em seguida propor como alternativa um mapeamento de 

supostos códigos visuais. Deste modo, neste momento recuperaremos algumas de suas 

principais reflexões sobre o funcionamento das representações visuais e procuraremos 

relacioná-las à verbalidade no contexto da retórica publicitária impressa. Esperamos, como 

resultado, evidenciar algumas semelhanças e diferenças entre o verbal e o visual, além da 

interação entre estes dois níveis, bem como direcionar nossas reflexões sobre a construção de 

sentido das representações visuais metafóricas. 

Considerando que todo ato comunicacional pressupõe um código de base e que 

esta é uma condição para que se estabeleça um conhecimento semiótico sobre um regime 
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discursivo da imagem, Eco acredita que não se pode replicar na matéria visual o princípio de 

dupla articulação. Para o autor, ao tratarmos de discursos organizados em representações 

visuais, não deveríamos sequer supor um número determinado destes níveis articulatórios. O 

mais indicado, portanto, seria acumular um grande número de exames indutivos sobre o 

funcionamento das imagens nos mais diferentes contextos comunicacionais, para só então 

tentar determinar sob quais princípios a visualidade é regida discursivamente. 

Eco identificou, então, uma grande variedade de códigos: os perceptivos, os de 

reconhecimento, os de transmissão, os tonais, os icônicos, os iconográficos, os de gosto e 

sensibilidade, os retóricos, os estilísticos e os do inconsciente... O estudo de alguns destes 

diferentes tipos de código acontece ao longo de toda esta pesquisa, repercutindo também nas 

análises de anúncios do capítulo final. Entretanto, se destacam aqui dois deles, por sua 

relevância numa investigação sobre a construção de sentido na metáfora visual: os códigos 

retóricos e os códigos icônicos, estudados no contexto da apropriação discursiva publicitária. 

Segundo Eco (1997), os códigos retóricos nascem da convencionalização de 

determinadas soluções inéditas que são assimiladas pelo campo social e convertidas em 

modelos de comunicação. Para o autor, tais códigos retóricos podem ser divididos em 

premissas, argumentos e figuras retóricas, sendo que nestas últimas estão inseridas as 

metáforas visuais.  

Para tentar estabelecer os códigos icônicos, Eco (1997) propõe uma alternativa a 

uma freqüente concepção semiótica em que o conceito de signo se superpõe quase 

automaticamente ao de imagem. Para o autor, do modo como a imagem estabelece uma 

representação, na maioria dos casos ela não se estrutura do mesmo modo que o signo, tido 

aqui como designador comum no qual a imagem se torna equivalente a um determinado 

termo, nome próprio ou substantivo. Sua estrutura seria, então, mais coerente com a de um 

sema, ou seja, a imagem não representaria algo em sua manifestação única e limitadora, mas 

uma determinada entidade em um estado particular, podendo inclusive ter a função de um 

enunciado. 

Os semas são o que reconhecemos como imagens e articulam um enunciado 

icônico, estabelecendo, assim, a circunstância da comunicação. Portanto, podemos considerar 

os semas como determinados signos cujo significado não é exatamente o signo, mas um 

enunciado lingüístico. (PRIETO, 1966, apud ECO, 1997). “Mesmo a mais tosca silhueta de 

cavalo não corresponde ao signo verbal isolado ‘cavalo’, mas a uma série de possíveis 

sintagmas do tipo: ‘cavalo em pé, de perfil’, ‘o cavalo tem quatro pernas’, ‘lá está o cavalo’, 

‘isto é um cavalo’ e assim por diante.” (ECO, 1997, p. 128) 

 



 95

Além de articulado em semas, o autor considera ainda que os códigos icônicos 

também se baseiam em elementos perceptíveis articulados em figuras e signos. As figuras 

“são as condições da percepção (p. ex.: relações figura-fundo, contrastes de luz, relações 

geométricas) transcritas em signos gráficos, conforme modalidades estabelecidas pelo 

código” (ECO, 1997, p.136). Nossa investigação sobre os processos de modelação icônica da 

metáfora visual leva em consideração o estudo destas figuras da discursividade, as quais 

possuem um valor diferencial. Se não adotamos com freqüência esta denominação é porque 

aqui também tratamos do sentido figurado, da figura de linguagem metáfora, o que pode 

comprometer um pouco a clareza de nossas observações devido a uma sobreposição de 

termos. Os signos, por sua vez, denotam semas de reconhecimento a partir da convenção de 

determinados artifícios gráficos. Podem ser também modelos abstratos e diagramas 

conceituais de algum objeto. 

O estudo da incidência dos códigos icônicos e retóricos na publicidade, por sua vez, 

precisa levar em consideração que o discurso publicitário pode ser dividido em dois registros, 

o verbal e o visual, cada um com suas características e especificidades. O registro visual, no 

entanto, vem sendo estudado de forma subaproveitada na medida em que parece submetido à 

dupla articulação do código lingüístico (ECO, 1997). Assim, muitos pesquisadores 

consideram que as reflexões teóricas da lingüística podem ser aplicadas diretamente sobre as 

metáforas visuais, baseando-se no pressuposto de que as imagens são em sua essência 

representacionais e que por isso expressam os mesmos significados que a linguagem verbal, 

só que de uma forma mais imprecisa. (EL REFAIE, 2003) 

Apesar disso, de acordo com Kress (2000) apud El Refaie, assim como a 

linguagem é mais adequada para expressar determinados significados, as imagens podem 

funcionar mais efetivamente para expressar outros: 

a característica seqüencial-temporal da linguagem enquanto fala pode 
prestar-se com maior facilidade à representação de ação e seqüências de 
ação; enquanto a disposição espacial das imagens visuais podem prestar-se 
com maior facilidade à representação de elementos e à relação entre eles. 
(2003, p. 84, tradução nossa.) 
 

Neste contexto, a metáfora visual seria justamente uma forma de representar 

visualmente relações que não são tão apropriadas ao campo das representações visuais, ou 

seja: elas permitem representar conceitos e qualidades que a verbalidade pode expressar mais 

facilmente – propriedades que a imagem dificilmente expressaria sem recorrer a uma 

configuração metafórica (EL REFAIE, 2003). Na linguagem, como já havíamos observado no 

tópico 1.3, mesmo o conceito mais abstrato encontra sua representação verbal, embora 
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algumas escolhas verbais não existam no modo visual. El Refaie exemplifica por meio da 

declaração metafórica “para muitos refugiados, a União Européia é o paraíso”, na qual os dois 

termos da metáfora estão expressos verbalmente. Para a autora, seria difícil representar 

visualmente a entidade abstrata “União Européia”, a menos que fossem utilizados símbolos ou 

metáforas. “Por isso, o conceito abstrato da União Européia estará sempre visualmente 

ausente e substituído por um veículo mais concreto e facilmente imaginável” (EL REFAIE, 

2003, p.85, tradução nossa.) 

O registro visual também parece mais apropriado para conduzir implicitamente 

significados afetivos, despertando no receptor sentimentos, atitudes e emoções em um nível 

mais profundo que o explicado em senso comum (HALL, 1997, apud EL REFAIE, 2003). 

Numa imagem fotográfica, por exemplo, tais sentimentos podem ser despertados diminuindo 

a distância entre o tema representado e a câmera ou fazendo com que as pessoas fotografadas 

olhem direto para a câmera, criando a impressão de que elas olham diretamente para o 

receptor (KRESS e LEEUWEN, 1996, apud EL REFAIE, 2003). Este aspecto será tratado 

particularmente no tópico 3.5, quando abordaremos questões relacionadas a uma função fática 

da imagem na publicidade e a simulação de uma imediaticidade da comunicação, em que se 

cria  no espectador, pela proximidade do enquadramento do tema, a impressão de que a 

imagem apresentada de fato está diante de seus olhos (FRESNAULT-DERUELLE, 1993). 

Argumentaremos, então, que estas estratégias também interferem na construção de sentido da 

metáfora visual, ainda que num nível mais assintótico. 

Outra diferença marcante do modo visual para o verbal é que a forma como 

grupos são representados é mais restrita, o que leva a imagem a reduzir grandes grupos sociais 

a uma representação mais sucinta e estereotipada (EL REFAIE, 2003). Corresponde ao que 

Eco (1997) considera uma antonomásia visual, em que um determinado representante é 

tomado pela sua espécie. Esta estratégia não é exclusiva da metáfora visual na publicidade, 

mas pretendemos demonstrar em nossas análises da seção 4 que ela de fato interfere na 

construção de sentido do fenômeno, na medida em que: (a) permite a projeção ou 

identificação do receptor com os personagens apresentados na imagem; (b) facilita o 

estabelecimento de um quadro de generalizações que auxilia nos processos de construção de 

inferências, as quais resultam na compreensão da metáfora proposta. 

Por outro lado, El Refaie (2003) trata do que chamamos registro verbal como um 

aspecto contextual da imagem – neste caso, da metáfora visual. De acordo com a autora, o 

contexto verbal pode ser tomado tanto por sua proximidade com a imagem como pela 
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sucessão, ou seja: faz parte do contexto verbal tudo que está espacialmente próximo à imagem 

e aquilo que pode ser lido sucessivamente a ela.  

Em se tratando de anúncios, sabemos que eles normalmente estão inseridos em 

publicações como jornais e revistas, as quais possuem vários textos jornalísticos que poderiam 

funcionar como parte do contexto verbal das metáforas visuais que analisamos. De fato, 

existem pesquisas no campo da comunicação que estudam exatamente a influência deste 

contexto verbal mais geral na predisposição do receptor em relação à publicidade, como 

variável a interferir no efeito de uma peça publicitária sobre o consumidor. Entretanto, 

sabemos também que o anúncio é uma peça de comunicação encerrada em si mesma, numa 

unidade comunicativa que possui um objetivo persuasivo e sugestivo com o qual o receptor já 

está habituado a lidar. O receptor sabe que anúncios, em sua maioria, são construídos de 

modo a não interagir com os outros níveis de discurso numa página (o jornalístico, por 

exemplo), o que o leva a excluir conscientemente tal influência, mesmo que ela possa vir a 

acontecer inconscientemente. Assim, decidimos que este tipo de registro verbal, aqui 

considerado como parte do contexto, não será considerado em nossa pesquisa, privilegiando 

um outro, relacionado a aspectos internos do próprio anúncio, conforme explica El Refaie: 

Eu definirei contexto verbal como qualquer linguagem localizada em grande 
proximidade com a imagem e a qual se intenciona que seja lida em junção 
direta com ela. Todos os outros itens de texto em uma página de jornal são 
tratados como parte de um “contexto discursivo” mais amplo... (2003, p.86, 
tradução nossa.) 
 

Percebemos, então, que o “contexto verbal” ao qual El Refaye se refere 

corresponde a conhecidos elementos verbais do anúncio, como o título, o texto e o slogan, dos 

quais trataremos em um tópico específico a seguir. Por isso mesmo, destacamos aqui a partir 

das classificações de Jakobson (2003), as possíveis funções exercidas por este “contexto” ou 

registro verbal no discurso publicitário, as quais dificilmente são encontradas de forma 

isolada, mas sobrepostas entre si, como acontece comumente no cotidiano: 

(a) A função fática refere-se às mensagens que prolongam ou interrompem a 

comunicação, nas quais o receptor confirma que está atento (caso de “hum-rum”) ou o 

emissor verifica se o canal funciona ou se o receptor continua atento ao que está sendo 

comunicado ( caso de “entendeu?”).  

(b) A função emotiva, também conhecida como expressiva, concentra-se no 

emissor e em suas atitudes em relação àquilo que comunica, passando algum tipo de emoção, 

explicitando-se comumente por meio de interjeições. “Condenar, desculpar, perdoar, aprovar, 
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elogiar e censurar são exemplos de atos de comunicação expressivos” (HOFF e GABRIELLI, 

2004, p. 73). 

(c) A função metalingüística refere-se à mensagem centrada no próprio código, ou 

seja, sendo utilizada para descrever ou citar a própria linguagem, tal como a língua portuguesa 

utilizada na gramática para explicar as próprias regras gramaticais. 

 (d) A função conativa ou diretiva volta-se para o receptor, buscando influenciar 

seus atos, atitudes e opiniões por meio de sentenças imperativas, conselhos, adversões e 

convencimento. Pela própria natureza persuasiva na publicidade, é uma das funções mais 

presentes no discurso publicitário. 

(e) A função poética ou estética concentra-se na própria mensagem, nos recursos 

estilísticos, de modo que o código acaba sendo utilizado de uma forma especial. As figuras de 

linguagem são um exemplo de recursos típicos da linguagem poética, dentre as quais 

destacamos a metáfora como objeto de estudo. 

(f) A função referencial privilegia a informação, o significado. Transmite ao 

receptor, portanto, informações que ele ainda não conhece. “Informar, relatar, descrever 

refutar são atos informacionais da fala” (HOFF e GABRIELLI, 2004, p. 73). 

Já no que se refere ao registro visual dos códigos publicitários, preferimos retomar 

os níveis de códigos da comunicação visual propostos por Eco (1997): 

(a) Nível icônico, o qual discutimos há pouco, com sua subdivisão em signos, 

semas e figuras.  Refere-se ao aspecto denotativo da imagem, cujo estudo não pertence ao 

campo retórico da publicidade. Neste nível, o máximo que se pode considerar numa 

abordagem retórica são os casos de grande iconicidade, os chamados “ícones gastronômicos”, 

em que o extremo grau de representatividade de um objeto e suas qualidades nos desperta um 

forte valor emotivo.  

(b) Nível iconográfico. Pode ser dividido em dois tipos de codificação: o histórico 

e o publicitário. No primeiro caso, a publicidade vale-se de determinadas configurações da 

iconografia clássica para remeter a determinados significados convencionados: um tapa olho 

para conotar um pirata, uma auréola para conotar santidade... No segundo, trata-se dos 

iconogramas convencionados que a própria publicidade disseminou, no quais, por exemplo, se 

conota a condição de manequim por uma forma particular de cruzar as pernas. 

(c) Nível tropológico. É o nível que mais interessa a esta pesquisa, visto que 

compreende os equivalentes visuais das figuras de linguagens verbais, tanto nos casos em que 

o tropo é pouco usual e assume valor estético quanto nas situações em que acontece uma 

exata tradução de uma metáfora já bastante utilizada no cotidiano. Destacam-se ainda figuras 

 



 99

visuais típicas da comunicação visual publicitária, que dificilmente encontram seus 

equivalentes entre os tropos verbais. 

(d) Nível tópico. Muitas vezes, a publicidade, ao invés de enunciar argumentações, 

prefere utilizar um iconograma em que tal premissa está subentendida e é evocada por um 

campo tópico. Trata-se, pois, da conotação de determinados campos tópicos que evocam 

elipticamente e por convenção premissas ou grupos de premissas. Assim, o nível tópico se 

refere a premissas e lugares argumentativos que permitem reunir argumentações.  

(e) Nível entinemático. Compreende as argumentações visuais, ou seja: por meio 

de imagens suficientemente codificadas, são convocados campos entinemáticos, os quais 

subentendem determinadas argumentações convencionadas que se baseiam nas premissas 

evocadas pelo campo tópico. 

Assim, nossa investigação sobre a construção de sentido da metáfora visual na 

publicidade buscará estudar os dois níveis de registros dos códigos publicitários: o verbal e o 

visual. Do verbal, verificaremos a utilização das funções da linguagem fática, emotiva, 

metalingüística, conativa, poética e referencial; do visual, pretendemos considerar os níveis 

icônico, iconográfico, tropológico, tópico e entinemático como conceitos chaves de nossa 

exploração analítica. 

Entretanto, não se pode esquecer também que existe uma interação entre estes 

dois registros, a qual também produz efeitos discursivos. Barthes (1990) acredita que a 

mensagem lingüística desempenha basicamente duas funções em relação à imagem: a de 

fixação e a de relais. Na de fixação, o texto adquire um caráter repressor sobre a imagem, que 

sem esta ancoragem se torna polissêmica, dotada de uma cadeia flutuante de significados que 

permitem ao receptor ignorar alguns e escolher outros, ou seja: cabe à mensagem lingüística 

direcionar a interpretação da imagem, tornando-se uma barreira que impede a proliferação de 

sentidos conotados possíveis. Para Barthes, “ao nível da mensagem literal, a palavra responde, 

de maneira mais ou menos direta, mais ou menos parcial, à pergunta: o que é?” (1990, p. 32). 

Esta função de fixação é uma das mais freqüentes, especialmente na publicidade, sendo 

bastante encontrada também na fotografia jornalística. 

Na função de relais, cria-se uma relação de complementaridade entre a mensagem 

lingüística e a imagem, de modo que as palavras e as imagens, como fragmentos de um 

sintagma geral, prestam-se à mensagem num nível superior. Mais encontrada nas histórias em 

quadrinhos, no cinema e nas charges, a função de relais possibilita, por exemplo, contar uma 

história, estabelecer uma diegese. Aqui, a mensagem vai além da função de elucidar e coloca 
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na imagem os sentidos que ela não possui. É o caso, no cinema, da utilização dos diálogos, 

cuja função principal é fazer progredir a ação. 

Acreditamos que o conceito de ancoragem não é suficiente para descrever as 

também muito freqüentes relações bidirecionais de transferência de significado entre o verbal 

e o visual. (EL REFAIE, 2003). Para Forceville (1996), as funções de ancoragem e relair 

propostas por Barthes ainda são úteis, mas precisam de adaptação para que sejam aplicadas à 

publicidade contemporânea. Uma das modificações proposta pelo autor é que na publicidade 

também podemos encontrar a função de relair juntamente com a função de ancoragem, como 

nos casos em que encontramos num anúncio de venda direta especificações de preço, formas 

de pagamento e outras propriedades não visualizáveis juntamente com a imagem do produto 

anunciado. Mesmo em outras situações, quando este tipo de informação está ausente, 

Forceville (1996) acredita que as funções desempenhadas pelo verbal não são tão simples 

quanto Barthes argumenta: os conceitos talvez fossem suficientes para analisar peças 

publicitárias da década de sessenta, quando foram propostos, mas não se adequam mais aos 

anúncios da atualidade. Em função da crescente hegemonia da imagem no campo publicitário, 

a relação entre o verbal e o visual tem se tornado mais complexa que naquela época. É 

possível encontrar, por exemplo, situações onde a imagem ancora o texto, ou seja: o texto 

publicitário mostra-se ambíguo e enigmático e precisa de uma imagem para produzir o efeito 

discursivo esperado. 

Figueiredo (2005) classificou três tipos de relações entre título e imagem na 

publicidade, levando em consideração como os dois constroem uma interlocução e construção 

de sentido ocasionada no receptor: 

 1 + 1 = 1. Nesta relação, caracterizada pela grande redundância, tanto o título 

como a imagem apresentam um conteúdo muito semelhante, de modo que o receptor acaba 

ficando com apenas um conteúdo (por isso, 1 + 1 = 1). Este tipo de relação é utilizada para 

um público-alvo de menor nível cultural, de modo que a redundância se torna um recurso 

didático e funciona como reforço para a mensagem proposta. Figueiredo acredita que, mesmo 

assim, tal relação é bastante ineficaz, por tornar a peça publicitária pouco estimulante ao 

receptor, na medida em que não permite uma interlocução com ele: por ser excessivamente 

clara e didática, não há muito espaço para que o receptor participe, pense e avalie o que o 

anunciante deseja comunicar e chegue às conclusões esperadas por ele por meio de um 

processo de implicações. Apesar disso, acreditamos que, por mais redundante que a imagem 

seja em relação ao título e vice-versa, esta redundância será sempre relativa a alguns aspectos 
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e não total, dadas as especificidades de cada configuração. No anúncio da financiadora de 

imóveis Happy House (fig. 14) , o título “Com a Happy House você tem as chaves na mão” 

 acaba estabelecendo uma relação de redundância em vários aspectos com a imagem, na qual 

uma mão feminina entrega um chaveiro a uma mão masculina. 

 

 

Figura 14: Anúncio exemplificando a relação 1 +1 = 1. Fonte: Figueiredo, 2005, p.15. 

 

 1 + 1 = 2. Aqui, título e imagem apresentam conteúdos diferentes e 

complementares, de modo que o receptor terá acesso a dois conteúdos diferentes, cuja 

construção de sentido esperada só acontece quando articulados entre si. Para Figueiredo, trata-

se do caso mais comum na publicidade, porque possibilita ao consumidor um maior 

envolvimento no processo comunicativo, uma vez que é levado a articular os dois conteúdos 

para chegar à interpretação esperada da peça publicitária. 

Aqui há uma percepção de uma série de elementos visuais e textuais que 
compõem o anúncio e, por conseqüência, criam um universo conceitual em 
torno da marca anunciante. Fundos, texturas, cenários, personagens, 
tipografia, diagramação, mensagem explícita e implícita do texto colaboram 
para uma percepção maior da mensagem inerente ao anúncio. 
(FIGUEIREDO, 2005 p. 16) 
 

O anúncio da Wolkswagen divulgando o modelo Passat (fig. 15) é um exemplo 

desta relação: o título “Ás vezes um pneuzinho na cintura faz bem à saúde. Novo Passat com 

airbags laterais” apresenta uma informação muito diferente da imagem, a qual mostra os 

bancos do carro com os air bags laterais visíveis, de modo a constituir a metáfora verbo-

visual “AIRBAGS LATERAIS SÃO PNEUZINHOS”. 
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Figura 15: Anúncio exemplificando a relação 1 +1 = 2 proposta por Figueiredo (2005). 

 Fonte: 24º Anuário de Criação, 1999, p. 111. 
 

 

1 + 1 = 3. Nesta terceira relação, teríamos um processo criativo de idéias 

múltiplas, no qual tanto o título como a imagem apresentam conteúdos diferentes e 

compreensíveis separadamente. Entretanto, quando articulados entre si, sugerem uma terceira 

interpretação,  que para Figueiredo seria mais poderosa que as outras duas separadamente. O 

anúncio da Sony Ericson (fig. 16) ilustra esta relação, no qual a imagem, por si só, apresenta o 

produto e estabelece a atmosfera moderna e feminina do anúncio, selecionando o público-

alvo. O título, por sua vez, cumpre a mesma função, só que independente da imagem: “Capas 

Style up que você troca conforme seu estado de espírito. Na tpm, por exemplo... bem, neste 

caso melhor deixar desligado.” Juntos, título e imagem se fortalecem mutuamente, 

estabelecendo mais enfaticamente o clima/atmosfera do anúncio. 

 
Figura 16: Anúncio exemplificando a relação 1 +1 = 3  proposta por Figueiredo (2005). 

Fonte: <http://www.ccsp.com.br/novo> Acesso em: 20 de abril de 2006. 
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O autor não é muito claro sobre qual é esta terceira interpretação, que 

provavelmente está ligada a um universo conceitual em torno da marca, o que fragiliza suas 

reflexões. Parece um grande desafio determinar exatamente qual o sentido atribuído à soma 

de duas mensagens, uma verbal e uma outra visual, independentes entre si, mas que são faces 

diferentes de uma mesma abordagem para o que está sendo anunciado. Por outro lado, a 

relações 1+1 = 1 e 1+1 = 2 são mais fáceis de serem explicitadas, embora precisem de maior 

aprofundamento para se mostrarem eficazes em descrever uma retórica verbal/visual 

publicitária. Na forma 1+1 = 2, por exemplo, poder-se-ia investigar mais pormenorizadamente 

os casos em que a imagem ancora o texto e os contrapor às situações na quais o texto ancora a 

imagem, ou até mesmo chegar a exemplos em que os dois se ancoram mutuamente numa 

relação de igualdade de importância. 

Mesmo com suas limitações teóricas, visto que suas reflexões parecem trazer mais 

um conhecimento profissional técnico que o olhar analítico próprio do conhecimento teórico, 

as categorias propostas por Figueiredo demonstram um pouco da riqueza de possibilidades de 

relação entre texto e imagem na publicidade e que o conceito de ancoragem verbal não é 

suficiente para atender a elas. Isto não quer dizer que devemos abandonar as reflexões 

propostas por Barthes, mas que as devemos considerar como parte das possíveis relações 

estabelecidas entre texto e imagem, ficando abertos a outras manifestações do fenômeno. 

Afinal, por tratarmos aqui da construção de sentido da metáfora visual na publicidade, que 

comumente apresenta uma imagem incomum e sujeita às mais diferentes interpretações, a 

função de ancoragem ainda se mostra extremamente pertinente. 

 

3.2 O anúncio e seus elementos constitutivos como parte do contexto interpretativo da 

metáfora visual na publicidade.  

 

O anúncio é a peça publicitária criada para o jornal ou revista. O termo também é muito 

utilizado para designar a propaganda em geral, em qualquer outra mídia, ainda que na 

televisão e no rádio a palavra mais utilizada seja comercial. Esta característica generalizante 

do anúncio se deve ao fato de ele ter surgido na mídia jornal, o primeiro meio de comunicação 

de massa, consagrando o termo como sinônimo de propaganda. (SAMPAIO, 1999).  

A estrutura mais conhecida do anúncio, composta de título, imagem, texto e 

assinatura, costuma ser bastante adotada em outros formatos da publicidade, o que justifica tal 

associação. Apesar disto, esta pesquisa pretende abordar o anúncio especificamente para 

jornal e revista, classificando e estudando mais detalhadamente seus elementos básicos, para 
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mais tarde analisar como estes componentes podem interferir na construção de sentido da 

metáfora visual. 

O anúncio é uma das peças preferidas dos publicitários quanto às possibilidades 

criativas, provavelmente por ser adequado ao uso de idéias mais elaboradas e originais. Por 

isso mesmo este estudo se concentra mais em analisar exemplos deste formato da mídia 

impressa, que parece extremamente apropriado ao uso de figuras de linguagem, com 

facilidade inclusive na identificação de exemplos. 

Em geral, o anúncio busca levar seu receptor ou público-alvo a uma atitude que 

esteja em acordo com os interesses do anunciante. Esta atitude pode ser a compra de produtos, 

uso de determinados serviços, uma predisposição positiva em relação a uma marca, o 

conhecimento a respeito de um produto ou serviço novo, a adesão a uma determinada idéia ou 

comportamento... 

Para Sant’anna (1998), um anúncio eficiente precisa atender aos seguintes 

requisitos: (a) ter originalidade, de modo a destacar-se da concorrência discursiva de outras 

mensagens; (b) ser oportuno, atingindo o receptor no momento mais adequado e de forma 

convincente; (c) ser persuasivo, de modo que o receptor acredite e concorde com os 

argumentos da mensagem; (d) ser persistente, ou seja, investir-se sobre o receptor 

continuamente e não esporadicamente; (e) ter motivação, utilizando apelos convincentes e que 

satisfaçam desejos e necessidades do receptor. 

O anúncio é a grande peça do imenso tabuleiro publicitário e o meio 
publicitário por excelência para comunicar algo com o propósito de vender 
serviços ou produtos, criar uma disposição, estimular um desejo de posse ou 
para divulgar e tornar conhecido algo novo e interessar a massa ou um de 
seus setores (SANTANNA, 1998, p. 87). 

 

No Brasil, os primeiros anúncios começaram ser veiculados em jornais a partir de 

1808, com o objetivo de oferecer serviços e ofertas da comunidade para a própria 

comunidade, assemelhando-se bastante aos atuais classificados populares, sendo compostos 

apenas por informações verbais.  O uso de imagens só começou a acontecer a partir de 1875, 

quando os anúncios passaram a contar com ilustrações, desenhos e gravuras. Entretanto, a 

utilização do verbal e do visual no anúncio se limitava a uma justaposição, sem que se 

estabelecesse uma real interação entre estes dois níveis (CARRASCOZA, 2004). 

Somente a partir da década de 1960 a propaganda brasileira começava a entrar 

num momento de maturidade no qual a imagem, agora predominantemente fotográfica, e o 

texto se destacavam pela composição de uma unidade criativa. Esta interação evoluiu nas 

décadas de 70 e 80, em que a imagem recebia cada vez mais importância, chegando ao ponto 
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de surgirem anúncios sem proposições verbais, em geral para clientes da área de moda. 

(CARRASCOZA, 2004). Na década de 90, que segundo Carrascoza pode ser considerada o 

apogeu da publicidade brasileira, verificamos uma freqüência cada vez maior do uso de 

figuras retóricas em imagens, pois percebemos uma notória valorização de anúncios em que o 

uso do verbal é discreto. 

Deste modo, o decorrer dos tempos permitiu ao mercado publicitário assimilar os 

mais diversos tipos de recursos retóricos em anúncios, quer seja por uma hegemonia do 

verbal, do visual ou da interação entre estes dois níveis. Estes diferentes formatos são 

requisitados pelos profissionais de propaganda da atualidade de acordo com as necessidades 

do sistema produtivo publicitário, sem encontrarmos um formato característico de nossa 

época. Ainda assim, se considera como referência a estrutura do anúncio clássico, baseada no 

uso de título, imagem, texto e assinatura. Esta, evidentemente, é uma divisão didática e não 

obrigatória, construída para apresentar uma estrutura tradicional, sendo que na prática se 

costuma  priorizar alguns elementos e outros não para construir mensagens. 

Aqui, com a finalidade de aprofundar um pouco mais o estudo da construção de 

sentido da metáfora visual, adotaremos uma classificação diferente, a qual permitirá às análises da 

seção 4 um maior grau de profundidade e um eventual cruzamento de variáveis. Consideraremos, 

pois, que a estrutura básica do anúncio é composta de três tipos de elementos: os conceituais, os 

verbais e os visuais. Esta organização será proposta por este pesquisador com base em diversos 

autores, sendo eles pertencentes ao campo da propaganda ou não, e tem como objetivo 

abranger um variado espectro de conceitos relevantes para análise de um anúncio. 

Vale ressaltar que nossa atenção a estes conceitos próprios da prática publicitária 

dentro de uma pesquisa teórica, embora possa parecer um desvio temporário de assunto, 

acontece com objetivos muito claros e específicos: (a) estabelecer categorias de análise para 

nossa exploração do corpus na seção 4; (b) contribuir na investigação do papel que a metáfora 

visual desempenha dentro das estratégias de ações publicitárias; (c) buscar articulação nas 

práticas publicitárias com as representações visuais metafóricas, construindo assim novas 

hipóteses para esta pesquisa.  

Os elementos conceituais são aqueles que muitas vezes não percebemos 

claramente no anúncio, por se tratarem da própria concepção criativa dele, mostrando-se, 

portanto, diluídos na peça: a afirmação básica, os apelos básicos, a abordagem, a estratégia 

criativa e a atmosfera. Ainda que não os vejamos claramente ao analisar um anúncio acabado, 

são os elementos conceituais que oferecem solidez e coerência à comunicação, mostrando que 

o criador publicitário não trabalha apenas com base na intuição, mas apoiado em 
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conhecimentos e estratégias que fundamentam suas idéias. A correta utilização destes 

elementos não só torna o anúncio mais eficaz como também possibilita, durante uma 

apresentação ao cliente, argumentar e defender com segurança a concepção criativa do 

trabalho. 

(a) Afirmação básica. É a síntese daquilo que se pretende dizer na comunicação, 

a mensagem que o anunciante deseja fixar na mente do público-alvo. (FIGUEIREDO, 2005) 

Pode ser um diferencial de mercado, a melhor proposição de venda de um produto, a 

promessa de um benefício tangível ou intangível ou simplesmente um esclarecimento 

educativo. A afirmação básica fundamenta-se no problema que a propaganda deve resolver, 

sendo, portanto, uma conseqüência das necessidades de comunicação do cliente.   

(b) Apelos básicos. Referem-se a necessidades, desejos e insatisfações do ser 

humano que a publicidade transforma em motores do processo persuasivo. A psicologia tem 

listado uma série destes apelos que, se não chegam a explicar a complexidade do 

comportamento humano, oferecem uma pista de quais caminhos se pode trilhar na construção 

do anúncio. Cabe ao profissional de publicidade identificar quais desses apelos e necessidades 

humanas a publicidade pode vir a utilizar, auxiliando no processo de persuasão e sugestão.  

Isto porque um mesmo problema de comunicação pode favorecer a utilização de vários destes 

apelos, sendo necessário identificar quais deles são mais fortes e capazes de influenciar o 

público-alvo. Entre estas necessidades, podemos destacar: ambição, amor à família, aparência 

pessoal, apetite, aprovação social, atividade, atração sexual, beleza, conformismo, conforto, 

cultura, curiosidade, economia, evasão psicológica, impulso de afirmação, segurança e saúde. 

(HOFF e GABRIELLI, 2004) 

 (c) Abordagem racional, emocional ou mista. Em alguns momentos, o 

profissional de publicidade pode utilizar como ponto de partida para uma estratégia criativa 

vantagens técnicas ligadas ao produto, tais como variedade, conforto, simplicidade, 

durabilidade, resistência e economia, seja de dinheiro, tempo ou deslocamento. Em outros, 

pode-se focar a proposição de venda em benefícios emocionais, que por vezes se referem não 

diretamente ao problema solucionado pelo produto, mas aos benefícios indiretos obtidos pelo 

seu uso, tais como elevação da auto-estima, auto-confiança, aprovação social, prestígio e evasão 

psicológica. (HOFF e GABRIELLI, 2004) 

O primeiro caminho pode ser chamado de abordagem racional e costuma ser 

utilizado quando o produto, serviço ou idéia a ser comunicada possuem algum diferencial 

prático significativo e capaz de motivar o interesse do receptor. (HOFF e GABRIELLI, 2004). 

No caso de um anúncio com ofertas de computadores, por exemplo, o preço, a forma de 
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pagamento e as configurações do aparelho são fatores importantes para sua decisão de 

compra. 

 O segundo caminho é uma abordagem emocional, utilizada com freqüência para 

produtos e serviços muito semelhantes aos seus concorrentes, na qual a ausência de uma 

proposição de venda técnica leva o publicitário a emprestar uma outra subjetiva e capaz de 

trazer recompensas psicológicas (HOFF e GABRIELLI, 2004). Assim, quando uma marca de 

sapato anuncia em uma revista, ela não precisa necessariamente focar a comunicação em 

benefícios como durabilidade ou conforto, os quais podem facilmente ser encontrados em 

outras marcas, mas pode investir na atribuição de uma imagem de segurança, independência, 

sucesso e atualidade para quem o compra. 

A abordagem mista constitui-se justamente da junção do técnico com o 

emocional, possibilitando unir o melhor de cada caminho. Assim, um aparelho celular com 

câmera fotográfica digital pode ser vendido não só pelo seu atributo técnico de tirar fotos e 

filmar, mas também pelo conceito de modernidade e status atribuído a quem pode pagar por 

ele. Apesar disto, é natural que, mesmo numa abordagem mista, um dos dois caminhos, 

racional ou emotivo, predomine sobre o outro. 

(d) Conceito criativo. Também chamada de estratégia criativa, é a idéia em si, o 

caminho adotado pelo criador para atingir seus objetivos na comunicação (FIGUEIREDO, 

2005). Enquanto a afirmação básica especifica o que deve ser dito, a estratégia criativa mostra 

como será dito. Os caminhos utilizados são os mais variados possíveis, incluindo estratégias 

como testemunhal, humor, comparação, ambigüidade, exagero, personificação e muitos 

outras.  A metáfora visual, tema principal deste estudo, oferece subsídios especificamente para 

esta etapa do trabalho publicitário. Desta forma, todo anúncio deve possuir uma estratégia 

criativa, uma idéia capaz de transmitir a afirmação básica e atrair a atenção do público-alvo. 

(e) Atmosfera. É o elemento que, através do clima dos elementos verbais e 

visuais, ou seja, da totalidade do anúncio, consegue transmitir sentimentos em torno do que é 

anunciado, construindo, assim, a imagem desejada para a marca anunciante. No texto, a 

atmosfera se manifesta através do tom utilizado pelo redator, que pode ser emotivo, direto, 

intelectual, poético, arrogante, bem-humorado, coloquial, empolgante... Nos elementos 

visuais, o clima é criado pela escolha dos elementos visuais e técnicas de diagramação, 

conferindo uma atmosfera de simplicidade, sonho, dinamicidade, sutileza, nostalgia...  

Os elementos verbais do anúncio são aqueles cuja responsabilidade na criação 

pertencem ao redator publicitário: título, subtítulo, texto, assinatura da campanha, slogan, 

legendas, nomes de acontecimentos promocionais, chamados à ação, frases de alto destaque, 
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telefones, formalidades e notas de esclarecimento. Cabe a tais elementos, sob a forma de 

registro verbal, transmitir a afirmação básica da maneira mais persuasiva possível, incluindo 

o apelo às necessidades humanas e à criação de uma atmosfera favorável ao anunciante. 

Eles podem surgir no anúncio em grande ou pequena quantidade; podem desempenhar um 

papel mais importante ou menos importante em relação à idéia – tudo depende de como foi 

estabelecida a estratégia criativa. Além disso, como a leitura do verbal costuma ser linear e 

obedece ao código lingüístico, cabe a ele também transmitir informações mais objetivas, 

aquelas cuja interpretação é dada como certa para todos que pertencem ao público-alvo. 

Desta forma, os elementos verbais constituem uma rica ferramenta publicitária tanto para 

provocar e instigar o leitor como persuadir com base em argumentos fortes e convincentes. 

(a) Título. É a chamada que desperta o interesse do leitor pelo que estar por vir; 

podendo ser direto e objetivo ou imaginativo e instigante, provocando a leitura pela 

curiosidade. Por geralmente ocupar uma posição privilegiada dentro do anúncio, normalmente 

reserva-se a ele informações importantes, aquilo que precisa ser dito antes de tudo (HOFF e 

GABRIELLI, 2004). Alguns títulos comunicam rapidamente diferenciais técnicos do produto, 

outros enfatizam benefícios que ele possibilita. Alguns focalizam o contexto da venda, como 

uma data comemorativa, outros ressaltam aspectos poéticos da linguagem. Não raro, os títulos 

reúnem várias destas características usando as mais diferentes estruturas.  O publicitário, pois, 

elabora o título do anúncio ciente da função que ele cumpre dentro da comunicação: ser o 

apelo criativo principal, interagir com a imagem ou simplesmente ancorá-la, entre outras 

possibilidades. Mais que isso, para Hoff e Gabrielli (2004), o título seleciona o público ao 

qual se destina, desperta o interesse e tenta convencê-lo a prosseguir com a leitura do anúncio. 

 (b) Subtítulo. É a complementação de um título principal do anúncio. (RABAÇA 

e BARBOSA, 2002) Seu conteúdo e função, portanto, variam de acordo com a característica 

do título a que se refere. Na maioria dos casos, é objetivo e esclarecedor, explicitando quem é 

o anunciante e seus diferenciais para que estas informações cheguem rápido ao público-alvo : 

Título: Não existe ninguém feio. Existe celular que não ajuda. 

Subtítulo: Novo LG Flex. Tão bonito que você não acredita que custa tão pouco. 

Também pode conter um chamado à ação e evidenciar rapidamente o conteúdo do 

anúncio, de modo que, mesmo não o lendo inteiro, o leitor venha a entender a mensagem:  

Título: Ter um filho é uma decisão importante demais para ser tomada por uma 

camisinha furada. 

Subtítulo: Pílula do dia seguinte. Consulte seu médico a respeito. 
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(c) Texto. É a unidade textual argumentativa que normalmente continua a idéia 

proposta no título e/ou na imagem do anúncio. Para Hoff e Gabrielle (2004), uma das 

características do texto publicitário é o seu tom coloquial, não se limitando a um nível culto e 

buscando uma aproximação junto aos usos e costumes do público-alvo. É nele que o 

publicitário encontra espaço para argumentar mais profundamente sobre o que está sendo 

comunicado. 

Entre os formatos de texto mais disseminados na prática publicitária está o 

modelo quadrifásico Aristotélico. Tal modelo foi estudado por Carrascoza (1999) em “A 

evolução do texto publicitário”, que o aplicou à propaganda e adotou a divisão do texto 

publicitário em exórdio, narração, provas e peroração. O exórdio constitui uma breve 

introdução, na qual se antecipa o que se tem a dizer; a narração refere-se ao resumo dos fatos 

e  atributos a serem comunicados pelo anunciante; a provas mostram uma fundamentação 

capaz de comprovar a veracidade do que foi narrado, oferecendo credibilidade ao discurso; a 

peroração conclui o raciocínio através de uma recapitulação e estimula por meio  do 

imperativo uma concordância com os argumentos propostos. 

Carrascoza também destaca outras características do texto publicitário: o uso do 

imperativo, de modo a estimular diretamente uma ação ou comportamento do público-alvo; a 

repetição, como forma de combater opiniões contrárias e a unidade, na medida em que o texto 

deve tratar de um único assunto, o qual foi iniciado pelo título e/ou imagem. 

(d) Assinatura de campanha. A assinatura de campanha é uma frase-chave ou 

conceito que tem como objetivo fechar o raciocínio do anúncio e costuma ser encontrada em 

todas as peças de uma mesma campanha publicitária, oferecendo unidade à comunicação. 

Muitas vezes, ela agiliza o entendimento do anúncio: o leitor apressado, após ver a imagem 

e/ou título, não precisa ler o texto, apenas lê a frase-chave destacada através do tópico e 

compreende o que está sendo dito de forma rápida. No anúncio da Pastoral da Criança, em que 

vemos a imagem de uma criança em estado de pânico e o título “Papai chegou”, o entendimento 

da peça só acontece com a leitura do texto ou simplesmente através da assinatura “Denuncie a 

violência doméstica. A paz começa em casa.” No caso da frase ser utilizada em um único 

anúncio, por ele não se configurar como parte de uma campanha, pode-se chamá-la apenas de 

ancoragem ou frase de fechamento. 

(e) Slogan. Para Hoff e Gabrielli (2004), o slogan é uma formulação sintética, 

fácil de ser lembrada e repetida, a qual surge na propaganda com o objetivo de resumir 

diferenciais racionais ou emocionais de um determinado produto, serviço ou marca, 

oferecendo-lhe personalidade e identificação com o público-alvo. Dessa forma, o slogan 
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desempenha funções como sintetizar, atrair, entreter, levar à ação e contribuir na construção 

de uma imagem favorável do anunciante, posicionando-o. Entre suas principais 

características, além da concisão, está a musicalidade. O ritmo, a rima, a aliteração e outras 

ferramentas da função poética da linguagem contribuem imensamente na construção desta 

máxima, que comumente utiliza técnicas de versificação. 

 (f) Chamados à ação e frases de alto destaque. Constituem chamados à ação as 

frases clichês que tentam persuadir o consumidor a tomar alguma atitude que beneficie o 

anunciante, como “Não perca tempo!” e “Compre agora e pague em 30, 60 e 90!”. Os 

chamados à ação têm valor oposto aos tópicos, quando o uso do lugar comum desvaloriza sua 

carga comunicativa, mas em nome de seu fácil reconhecimento e de sua costumeira aceitação 

perante o público-alvo. 

As frases de alto destaque são aquelas que, pela sua relevância ou capacidade 

persuasiva, merecem uma ênfase na diagramação, o que pode acontecer pelo tamanho dos 

tipos, localização dentro do layout, uso da cor e inclusão em splashes. Assim, os altos 

destaques surgem com o objetivo de ressaltar vantagens muito importantes para a decisão de 

compra, tais como descontos, prazos especiais de pagamento e brindes. 

(g) Legendas. Trata-se de um texto sintético que acompanha as imagens, em geral 

disposto abaixo ou ao lado da foto ou ilustração a que se refere (RABAÇA e BARBOSA, 

2001). Mais utilizadas no jornalismo, as legendas surgem como uma ferramenta que contribui 

direcionando e ancorando o entendimento da imagem, a qual comumente precisa de 

informações adicionais para que sua interpretação não se torne muito aberta.  

Os elementos visuais do anúncio são aqueles que permitem ao público-alvo 

estabelecer contato visual com a estratégia criativa ou com a peça publicitária como um todo. 

Isto implica não apenas naquilo que esperadamente consideramos visual, como fotos e 

ilustrações, mas também nos elementos que possibilitam a visualização dos elementos 

verbais, como os tipos utilizados, e os que contribuem na construção da estratégia criativa em 

si, como a diagramação. São eles: a imagem, os tipos, a cor, o fundo, a diagramação e a 

assinatura. 

(a) Imagem. Consideramos aqui a imagem, de acordo com Patrick Maynard 

(1997), como um conjunto de marcas sobre uma superfície, dotadas de uma tematização ou 

propósito visual, sendo por isto produzidas para visualização, apreciação e interpretação. No 

contexto desta pesquisa, mais especificamente, o termo será aplicado a fotografias e 

ilustrações que venham a ser utilizadas no anúncio para cumprir os mais diversos objetivos 

dentro da peça. Em sua configuração mais importante, a imagem funciona como um 
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equivalente visual ao título no que se refere à importância e destaque: desperta o interesse 

pela leitura do anúncio e estimula o desejo pelo que está sendo anunciado (HOFF e 

GABRIELLI, 2004). Mas também possui atributos próprios de sua natureza visual, como 

tornar o anúncio esteticamente mais agradável, contribuir na atmosfera da direção de arte e 

estabelecer uma dinâmica com o título. 

A imagem em um anúncio pode criar situações, mostrar pessoas, explicar, 

demonstrar, engrandecer ou minimizar mensagens e fixar a imagem de um produto ou marca. 

Em qualquer um destes casos, ela pode ou não cumprir um papel importante dentro da 

estratégia criativa, ganhando maior ou menor destaque, podendo até nem existir. 

Adaptamos de Hoff e Gabrielli (2004) alguns recursos utilizados em anúncios 

para motivar o público-alvo em relação aos objetivos do anunciante, que por conseguinte 

também se estendem a uma retórica da imagem: 

A imagem de projeção é aquela que expõe aspirações do público-alvo, por meio 

de algo ou alguém com qualidades que gostaria de ter, nas quais o receptor se projeta, 

sugerindo que a partir da aquisição de um determinado produto, por exemplo, ele estará mais 

próximo desta aspiração 

A imagem de identificação utiliza pessoas ou situações nas quais o público-alvo 

reconhece como similar a si ou a experiências pessoais. Como muitas marcas procuram 

estabelecer um vínculo de amizade com seus consumidores e normalmente fazemos amizades 

com aqueles que têm algo em comum conosco, a imagem de identificação contribui para 

estabelecer este vínculo. 

A imagem de rejeição utiliza como estratégia mostrar o oposto daquilo que o 

público-alvo deseja ser ou vivenciar – recurso bastante comum em anúncios focados no 

concorrente, como veremos ainda neste tópico. Desta forma, o anunciante acaba sendo 

apresentado como um caminho para que o público-alvo não chegue ao que a imagem mostra, 

revertendo o uso da abordagem negativa. 

 A imagem idealizada exibe um produto ideal e uma realidade perfeita, 

ressaltando qualidades ao mesmo tempo em que esconde ou minimiza defeitos da marca 

anunciante. 

A imagem de fixação e memorização é aquela que utiliza o produto com o 

simples objetivo de identificá-lo ou apresentá-lo para que seja reconhecido em seu ponto de 

venda. 
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A imagem demonstrativa tem como objetivo ilustrar e gerar credibilidade, 

reforçando afirmações do texto ou facilitando sua compreensão, tendo neste último caso uma 

finalidade didática. 

A imagem tropológica é aquela que se utiliza de figuras retóricas como as 

estudadas nesta pesquisa, com a finalidade de despertar interesse pela sua originalidade e 

articular argumentações persuasivas. 

A imagem gastronômica é aquela que exibe algo ou alguém como objeto de desejo, 

cuja visualização enfatiza a vontade de possuir. Mais que o despertar da fome sugerido pela sua 

denominação, tal imagem pode atrair pelo desejo sexual ou pela motivação estética do design de 

um carro, por exemplo. O anunciante, portanto, funciona como um caminho para alcançar os 

atributos que a imagem oferece. (ECO, 1997) 

Um mesmo anúncio pode utilizar-se de várias destas possibilidades, quer seja 

associando-as em uma única imagem, quer as distribua hierarquicamente dentro da peça, de 

modo a não confundir seu entendimento e estabelecer um apuro estético na diagramação. O 

mais importante é lembrar que tais escolhas são relevantes não só para tornar o anúncio 

original, mas principalmente para fazer dele mais persuasivo e sugestivo. 

(b) Cor. É um dos elementos visuais do anúncio mais emotivos, por permitir 

associações psicológicas e físicas que muitas vezes auxiliam na criação da atmosfera da peça. 

Além disso, ela pode contribuir na construção da estratégia criativa, destacando elementos que 

precisam ser visualizados e atenuando outros menos importantes, participando assim da 

hierarquização de informações. Por isso mesmo, alguns anúncios em cores não obtém o mesmo 

efeito discursivo quando em sua versão em preto e branco, pela perda de associações e anulação de 

determinados elementos emocionais. 

Cabe ao profissional de publicidade definir qual tipo de harmonia e que função ela 

cumprirá dentro da peça, com base no círculo cromático. Assim, ele poderá utilizar uma 

combinação baseada em cores vizinhas, opostas, próximas ou distantes no círculo, obtendo 

em cada circunstância os mais diferentes efeitos. Vale ressaltar que muito comumente os 

anúncios utilizam harmonias baseadas nas cores institucionais do anunciante: aquelas que já 

fazem parte da identidade visual do cliente por estarem presentes em sua marca ou na 

embalagem do produto. Quando isto acontece, a harmonização se torna mais fácil e coerente, 

fortalecendo inclusive a identidade corporativa da marca anunciante. 

(c) Tipos. Os elementos verbais surgem no anúncio visualizados por meio de tipos, 

que são os desenhos das letras do alfabeto e de todos os outros caracteres. Existem várias 

classificações para eles, sendo que uma das mais simplificadas foi proposta por Robin Williams 
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(1995), que os dividiu em estilo antigo, moderno, serifa grossa, sem serifa, manuscrito e 

decorativo. Mas as decisões relativas aos tipos estão muito além da simples escolha deles. Elas 

se referem à definição de tamanho, entrelinha, interletragem, alinhamento e de recursos visuais 

como contornos, sombras, dimensão, distorções e outros efeitos que, quando relacionados ao 

contexto criativo da peça, contribuem na construção da idéia. 

Assim, decisões tipográficas no anúncio influenciam a legibilidade, leiturabilidade 

e compreensibilidade do que está sendo comunicado; definem o destaque que será dado ou 

não a determinadas informações; e contribuem com a atmosfera a ser criada e a própria 

estratégia criativa definida pelos criadores. 

(d) Diagramação. Uma vez que este termo normalmente é encontrado referindo-

se à organização visual de páginas jornalísticas, decidimos adaptar a definição proposta por 

Rabaça  e Barbosa (2002) para a publicidade. Assim, consideraremos, nesta pesquisa, que a 

diagramação se refere ao resultado da criação e execução, segundo linhas fundamentais da 

comunicação visual e de acordo com critérios publicitários, de uma distribuição gráfica dos 

elementos visuais para publicação em veículo impresso. Para diagramar utilizamos técnicas 

visuais e estratégias compositivas que influenciam na quantidade de elementos visuais 

utilizados e na forma como estarão dispostos na peça.  Tais técnicas e estratégias definem a 

diagramação e atmosfera, podendo tornar sua leitura mais fácil ou complexa, dinâmica ou 

estática, entre muitas outras possibilidades. 

Dondis (1997) já listou e estudou uma série de polaridades de técnicas visuais, 

cuja escolha influencia determinantemente no clima e estilo do anúncio: equilíbrio e 

instabilidade; simetria e assimetria; regularidade e irregularidade; simplicidade e 

complexidade; unidade e fragmentação; economia e profusão, entre várias outras. 

Por outro lado, a escolha das estratégias compositivas costuma levar em 

consideração o uso de princípios do design estudados por Williams (1995):  o contraste para 

realçar e hierarquizar determinadas informações; o alinhamento dos elementos visuais para 

mostrar organização e planejamento da peça; a repetição de determinadas escolhas visuais, 

como uso de cores e tipos, para fortalecer a identidade visual e uso da proximidade ou 

distanciamento de determinados elementos para estabelecer relações. 

(e) Assinatura. É o elemento visual que explicita quem é o anunciante. Em sua 

configuração mais freqüente ela é a marca do cliente, a qual pode vir acompanhada de um 

slogan. Também podemos encontrar anúncios assinados pela marca de um produto, do seu 

fabricante ou de ambos. Alguns incluem marcas de apoiadores e patrocinadores, no caso de 
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anúncios divulgando eventos; outros, mostram, através de uma disposição seqüencial, a 

hierarquia de órgão públicos. 

(f) Fundo. É o suporte visual dos elementos que compõem o anúncio. De acordo 

com os princípios da Gestalt, a organização visual mais elementar refere-se à separação entre 

uma figura e o fundo, de modo que só percebemos os objetos porque eles se sobressaem dos 

cenários nos quais se encontram, formando figuras. (FERREIRA DE SOUZA, 2002) Num 

anúncio, elementos como a imagem, os tipos e a assinatura podem ser considerados figuras, 

sendo que tais componentes são visualizados por estarem em frente a um fundo. Este fundo 

pode ser simples e uniforme, em uma única cor que ofereça contraste às figuras que ele 

suporta. Também pode ser dramático, ganhando uma variação de luz que o torna mais 

intimista e sofisticado. Pode conter uma textura abstrata ou realista, ou receber linhas e 

grafismos que o tornem mais rico e menos coadjuvante. O fundo também pode pertencer à 

própria foto utilizada na peça, aparecendo desfocado ou mesmo contendo outras informações 

visuais, as quais costumam ser utilizadas com cuidado para que não tirem a atenção do que 

realmente é importante. 

A figura a seguir exemplifica a maioria dos elementos verbais e visuais citados: 

 

Figura 17: Anúncio das Lojas Colombo exemplificando elementos verbais e visuais da 
publicidade impressa.  Fonte: <http://www.ccsp.com.br/novo> Acesso em: 20 ago. 2006. 
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Na prática publicitária, o uso de elementos verbais e visuais é bastante flexível, 

ficando o publicitário sempre à vontade para fazer as mais diversas combinações e até quebrar 

tais estruturas, propondo novas formas de comunicar. Afinal, a observação de peças 

publicitárias nos permite perceber rapidamente que existem anúncios compostos apenas de 

título, imagem e marca. Alguns incluem slogans, outros não. A imagem, quando presente, 

pode completar ou não o título e, às vezes, ela cumpre a função de um título, ou seja: qualquer 

um dos elementos vistos anteriormente pode permutar ou acumular função de outro, desde 

que isso esteja a serviço de uma estratégia criativa.  

Por outro lado, os elementos conceituais se mostram presentes na maioria dos 

anúncios bem construídos, ainda que precisem ser recuperados por um processo de inferência. 

Enquanto os elementos verbais e visuais serão tomados nesta pesquisa como variáveis a serem 

consideradas na construção de sentido da metáfora visual, alguns dos elementos conceituais 

podem enriquecer uma discussão sobre nosso objeto por possibilitarem a construção de um 

quadro de categorias analíticas. 

Para começar, podemos considerar que a metáfora visual se encontra localizada 

dentro do que a terminologia publicitária chama de estratégia criativa por se constituir numa 

das formas como uma afirmação básica é comunicada, como vimos anteriormente. Ou seja, o 

publicitário define, por exemplo, que a afirmação básica de um anúncio do produto 

odorizador de ambientes Bom Ar é “proporciona um cheiro suave, natural e agradável”. No 

processo criativo publicitário, segue-se a esta definição uma estratégia criativa ou conceito 

criativo, ou seja, um modo específico segundo o qual tal afirmação seria representada. É neste 

ponto que a metáfora visual se apresenta como estratégia discursiva ao publicitário, na qual se 

poderia propor a imagem de uma flor hibridizada com a imagem do produto, conforme 

aconteceu no anúncio da figura 5. Nota-se aqui uma sobreposição de termos técnicos e 

teóricos: a metáfora visual é uma das possíveis expressões de uma “metáfora conceitual”, ao 

mesmo tempo em que a mesma metáfora pode ser chamada no meio publicitário de um 

“conceito criativo” e, dentro de nossa organização dos elementos constituintes do anúncio, 

encontra-se entre os “elementos conceituais”. 

Destacamos ainda que, numa metáfora visual em que o sujeito primário é o 

produto, como seria o caso de “O BOM AR É O BORRIFAR DE UMA FLOR”, propriedades 

projetadas como suavidade, naturalidade e odor agradável podem coincidir justamente com o 

que a afirmação básica que o profissional de publicidade busca comunicar. Ou seja: 

acreditamos que o papel da metáfora visual na publicidade é constituir-se como estratégia 

discursiva ou conceito criativo, sendo que em determinados casos propriedades projetadas do 
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sujeito secundário sobre o sujeito primário podem constituir a própria afirmação básica do 

anúncio. 

Ainda sobre a estratégia criativa, uma pesquisa indutiva de anúncios publicitários 

nos leva a identificar diversos caminhos como opções estratégicas, sendo que a metáfora 

visual parece se adequar a qualquer um deles. Citamos agora exemplos de quatro 

possibilidades, sem a intenção de determiná-las como únicas ou finitas: 

(a) Considerando “X” como o produto, serviço ou idéia a serem anunciados, a 

estratégia criativa pode focar-se em destacar primeiramente “X” ou, no caso, uma metáfora 

visual de “X”. No anúncio da Body Tech Personal Training (fig.18) apresenta-se uma 

metáfora visual de “X”, na qual “X” é um atributo do serviço anunciante, sua capacidade de 

moldar formas. A metáfora pode ser resumida conceitualmente como “O SERVIÇO BODY 

TECH PERSONAL TRAINING É UM ARTESÃO”, pois o segundo termo foi correlacionado 

à imagem das mãos moldando um vaso de barro de modo a deixá-lo com o diâmetro menor no 

centro que nas bordas, numa referência à diminuição de gordura abdominal proporcionada 

pelo serviço de personal training. 

 

 

Figura 18: Anúncio exemplificando a relação “metáfora visual de ‘X’”  
Fonte: 24º  Anuário de Criação, 1999, p. 270. 

 

(b) Considerando “X” como o produto, serviço ou idéia a serem anunciados, a 

estratégia criativa pode enfatizar o consumidor de “X”, numa associação que permite criar 
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efeitos de projeção psicológica sobre o receptor ou numa metáfora visual do consumidor de 

“X”. O anúncio da Cia. Maritma (fig. 19), cujo título é “A natureza é sábia: inventou os 

bancos de areia pensando na platéia”, apresenta este recurso na medida em que ressalta a 

mulher bonita com a qual o público feminino costuma se identificar e projetar em anúncios de 

roupas de banho. Apoiada na catacrese “bancos de areia”, a metáfora pode ser resumida 

conceitualmente como “A MULHER É UM ESPETÁCULO”, na qual o primeiro termo foi 

expresso visualmente e o outro está ausente, embora seja recuperável por um processo de 

implicações que considera o título. Também se estabeleceu um desdobramento proporcional 

do conceito metafórico, no qual as pessoas que a vêem na praia seriam a sua platéia. 

 

 

Figura 19: Anúncio exemplificando a relação “metáfora visual do ‘consumidor de X’”. 
Fonte: 22º  Anuário de Criação, 1997, p.215. 

 

(c) Considerando “X” como o produto, serviço ou idéia a serem anunciados, a 

estratégia criativa pode enfatizar o problema que “X” resolve para o receptor ou, mais 

especificamente, uma metáfora visual do problema que “X” resolve. O anúncio do colírio 

Lerim (fig. 20) é um exemplo desta estratégia, na medida em que ressalta o problema que o 

produto resolve: ardência nos olhos. A metáfora pode ser resumida conceitualmente como 

“OLHOS SÃO PIMENTAS”, de modo que o primeiro termo está ausente e o segundo 

expresso visualmente. 
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Figura 20: Anúncio exemplificando a relação “metáfora visual do ‘problema que X resolve’”. 
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 211. 

 

(d) Considerando “X” como o produto, serviço ou idéia a serem anunciados, a 

estratégia criativa pode enfatizar o oposto ou concorrente de “X”, como forma de demonstrar 

a superioridade de “X”, ou uma metáfora visual do concorrente ou oposto de “X”. O anúncio 

do creme dental Phillips (fig. 21), cujo título é “Queima e diz que é proteção. Parece até 

certos cremes dentais” apresenta esta estratégia. A metáfora pode ser resumida 

conceitualmente como “O CREME DENTAL É UMA LAGARTA”, em que o primeiro termo 

está ausente e o segundo é expresso visualmente. 

 

 

Figura 21: Anúncio exemplificando a relação “metáfora visual do concorrente ou oposto de ‘X’” 
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 148. 

 

Mais resumidamente, o que percebemos em nossa pesquisa é um freqüente 

distanciamento da metáfora em relação ao anunciante ou referente, de modo que tanto 

encontramos metáforas visuais em que o sujeito primário é o produto, idéia ou serviço 
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anunciados, como também identificamos situações nas quais o primeiro termo é (a) o 

consumidor, (b) o problema que o anunciante resolve ou (c) o concorrente ou oposto do 

anunciante. Acreditamos, inclusive, que este distanciamento pode ocorrer em níveis mais 

extremos, baseado nas mais diversas relações de contigüidade, uma vez que a metáfora se 

apresenta como um recurso extremamente adaptável aos mais diferentes percursos das 

estratégias discursivas publicitárias. 

Outro quadro de suposições em torno da metáfora visual pode ser construído 

baseando-se no elemento conceitual “abordagem” do anúncio. A partir da dicotomia 

racional/emotivo, podemos indutivamente eleger categorias de metáfora cuja abordagem é 

predominantemente racional ou emotiva. Aqui, preferimos substituir o termo “racional” por 

“funcional” e o termo “emocional” por “subjetivo”. Assim, a metáfora visual com abordagem 

funcional seria aquela que representa metaforicamente o funcionamento ou aspectos objetivos 

de “X”, dos benefícios de “X”, dos problemas que “X” soluciona ou do oposto/concorrente de 

“X”. É o que acontece na fig. 18, na qual a metáfora ressalta um benefício prático e objetivo 

do serviço de personal training anunciado: a capacidade de colocar o corpo em forma. 

 

 

Figura 22: Anúncio exemplificando a estratégia da metáfora como argumentação subjetiva.  
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 259. 

 

A metáfora visual com abordagem subjetiva seria aquela que representa 

metaforicamente associações emocionais metonímicas de “X”, dos benefícios de “X”, dos 

consumidores de “X” ou do oposto/concorrente de “X”, entre outras possibilidades. 

Destacamos que o termo “subjetivo” é aqui aplicado para designar um sentimento pertencente 

ao receptor ou afinidade pessoal e não objetiva em relação ao que está sendo comunicado, 

pertencendo, assim, ao campo das idéias e das associações emocionais/psicológicas. No 

anúncio da pizzaria La Expressa de Sergio Arno (fig. 18), ressalta-se o diferencial da 
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sofisticação, sendo esta uma recompensa meramente psicológica atitudinal para o 

consumidor. No título, lê-se “La Expressa di Sergio Arno. O Pizza delivery mais sofisticado 

da cidade”, enquanto que na imagem temos uma embalagem de pizza cuja textura contem um 

padrão semelhante ao da marcas de bolsa Louis Vitton. A metáfora visual pode ser resumida 

conceitualmente como “EMBALAGEM PARA PIZZAS É UMA BOLSA LOUIS VITTON”, 

em que partes dos dois termos são expressos visualmente, numa forma hibridizada. 
 

3.3 Metáfora visual morfológica, princípios da percepção visual e os processos de criação 

de similaridades na construção do efeito discursivo metafórico. 

 

Neste momento, dissertaremos sobre questões relacionadas às metáforas visuais cuja relação 

de similaridade estabelecida entre os dois sujeitos, de acordo com teoria da interação, é 

predominantemente morfológica. Explicitaremos, pois, o que consideramos uma metáfora 

visual baseada em aspectos morfológicos e proporemos um quadro de hipóteses no qual 

identificamos alguns operadores plásticos da construção destas metáforas. 

Entretanto, para que tais reflexões ganhem consistência teórica, faremos uma 

breve recuperação de códigos perceptivos capazes de contribuir na solidez de nossas 

suposições. Na medida em que, neste momento específico de nossa exploração, nos 

concentramos na criação de semelhanças plástico-icônicas entre os dois termos da metáfora, 

faz-se oportuno utilizarmos conceitos pertencentes ao modelo teórico da Gestalt para uma 

compreensão de determinados aspectos perceptivos que interferem nos regimes de 

representação plástico-icônicos, e somente depois daremos continuidade às nossas reflexões. 

Não se pode esquecer que o equilíbrio, a clareza e a harmonia visual são fatores importantes 

no processo perceptivo do ser humano, constituindo-se necessidades indispensáveis numa 

peça gráfica como o anúncio ou em qualquer outra manifestação visual (Gomes, 2000), de 

modo que dentro de uma investigação sobre a construção de sentido da metáfora visual a 

verificação destes princípios mostram-se variáveis relevantes. Além disso, tal recuperação 

possibilitará estabelecer correlações entre os regimes de textualidade da imagem e as 

estruturas da percepção, num desdobramento do que Eco (1997) considera remissões entre os 

códigos iconográficos e os códigos perceptivos. 

Considerando que entre os objetivos desta pesquisa está a investigação dos 

processos de modelação icônica da metáfora visual, ou seja, do modo como elementos 

plásticos são modelados de forma a construir um determinado efeito discursivo metafórico, 

seja ele morfológico ou não, o estudo dos princípios perceptivos da Gestalt se mostra uma 
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importante referência, na medida em que permite compreender melhor o processo perceptivo 

de estímulos visuais no receptor. Baseando-se nas três perguntas essenciais estabelecidas por 

Forceville para a compreensão do fenômeno da metáfora visual - “Quais são os dois termos da 

metáfora e como o conhecemos?”, “Quais dos dois termos é o primeiro sujeito da metáfora e 

qual é o sujeito secundário, e como os conhecemos?” e “Quais características são projetadas 

do domínio do segundo sujeito sobre o domínio do primeiro sujeito, e como decidimos estas 

características?” (1996, p.108, tradução nossa.) –, acreditamos que os códigos perceptivos se 

mostram extremamente pertinentes no que se refere a explicar “como conhecemos”, ou 

melhor, como percebemos os dois termos da metáfora e a explicitar eventuais características 

morfológicas projetadas do segundo termo sobre o primeiro. Como pretendemos demonstrar 

nesta pesquisa, tais códigos possibilitam ativar no receptor a apreensão de determinados 

estímulos visuais que valorizam os traços pertinentes para o discurso metafórico em 

detrimento dos não pertinentes, possibilitando em nossas análises da seção 4 explicitar os 

mecanismos semiósicos segundo os quais acontece a projeção de propriedades do sujeito 

secundário para o sujeito primário. Desse modo, pretendemos estabelecer relações entre os 

códigos perceptivos e o princípio da relevância proposto por Sperber e Wilson, na medida em 

que esta valorização dos “traços pertinentes” por meio do processo perceptivo é uma variável 

importante para o receptor perceber que uma entrada de dados vale a pena ser processada, ou 

seja, que ela tem uma relevância a ser atendida no processo interpretativo. 

Dentre as principais contribuições dos pesquisadores da Gestalt, podemos destacar 

a conclusão de que nosso cérebro costuma organizar e relacionar estímulos, oferecendo uma 

percepção do todo e não de partes isoladas. Assim, quando vemos uma imagem metafórica ou 

o layout de um anúncio que contém título, textos, imagens e marcas, percebemos não só suas 

partes integrantes, mas o conjunto, fazendo com que o efeito total seja diferente da soma de 

suas partes. De acordo com Gomes (2000), mesmo quando nos concentramos em uma destas 

partes componentes, podemos considerá-la com um novo todo, o qual é formado por outras 

subunidades. 

As sensações que chegam até nós, portanto, não costumam vir de forma isolada, 

mas em todos de significações. Esta é uma das razões que nos fazem buscar o equilíbrio 

visual no conjunto das composições dos anúncios publicitários, assim como na organização 

visual de suas partes integrantes.  

Os estudos da Gestalt nos permitem entender, também, como segregamos figura e 

fundo: o contorno parece pertencer à figura e não ao fundo; o fundo parece desfocado e atrás 
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da figura; finalmente, a figura é mais memorizável do que o fundo, recebendo mais atenção 

do observador. (BEZERRA DE SOUZA, 2002) 

Outra importante contribuição desta escola está em um conjunto de leis que guiam 

a organização visual e nos permitem agrupar elementos. São estes princípios de organização 

que explicam porque vemos algo de uma forma e não de outra. Eles compõem o que Koffka 

apud Gomes (2000) chama de “forças internas”, ou seja, forças organizacionais que, baseadas 

em condições de estímulo como a iluminação, estruturam as formas dentro de uma ordem 

determinada. Tais forças surgiriam a partir de uma dinâmica do cérebro explicada pela sua 

própria estrutura. Assim, o modo como as formas se estruturam obedecem a relações gerais 

subordinadas a princípios perceptivos. Através delas, compreendemos melhor como 

percebemos o mundo que nos cerca e as informações visuais (GOMES, 2000). 

Veremos agora algumas destas leis, para mais tarde compreender de que forma 

elas podem constituir variáveis importantes no processo de construção de sentido da metáfora 

visual na publicidade. 

(a) Lei da Familiaridade. Os estímulos visuais tendem a ser vistos como grupos 

quando nos parecem familiares ou significativos. Isto quer dizer que temos a tendência a 

considerar como figura aquilo que representa algo para nós e que somos capazes de 

reconhecer, ao invés de atribuir explicações que não constroem sentido. Na fig. 23, 

percebemos o número “6” mesmo incompleto por que ele nos é familiar e possui significado, 

enquanto que as formas pretas, apesar de bem delimitadas, nada significam. 

 

Figura 23: Exemplo que mostra a pertinência da lei da familiaridade. Fonte: Ilustração elaborada  
por este pesquisador com base no exemplo de GOMES, 2000, p. 43. 

 

Este princípio encontra-se particularmente articulado ao conceito de relevância de 

Sperber e Wilson (2001), na medida em que a visualização do “todo” depende aqui do que 

considerarmos relevante no contexto enunciativo, de modo que a familiaridade é fundamental 

para que possamos atribuir uma semelhança entre o sujeito secundário e o primário da 

metáfora visual. No anúncio da marca de preservativos Jontex (fig. 24), temos a imagem de 

um air bag inflado no interior de um carro numa configuração que favorece a similaridade 

morfológica entre ele e uma camisinha. Percebemos tal semelhança, entre outras causas, 
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porque a imagem de um preservativo, no enquadramento em que é apresentada e com a 

notória adição da marca “Jontex” sobre ela, já nos é previamente familiar e possui uma 

relevância dentro do contexto do anúncio, em que a metáfora “O PRESERVATIVO É UM 

AIR BAG” permite transferir associações de segurança pertencentes ao campo semântico de 

um air bag, atuando como sujeito secundário, para o preservativo, o qual atua como primário. 

 

Figura 24: Anúncio exemplificando a importância da lei da familiaridade numa metáfora visual.  
Fonte: 22º  Anuário de Criação, 1997, p. 148. 

 

(b) Lei do Fechamento. Estabelece que quanto mais estável, equilibrado e 

fechado for um estímulo visual, melhor iremos percebê-lo (GOMES, 2000). Assim, 

costumamos completar partes de uma imagem que estão faltando para construir um resultado 

final mais completo e significativo, ou como podemos articular com Sperber e Wilson (2001), 

mais relevante. No exemplo anterior, a lei do fechamento também é muito importante para a 

percepção do “6”, pois tendemos a completar uma figura aberta ou incompleta. O mesmo 

acontece na fig. 25, em que visualizamos um triângulo mesmo com as interrupções das linhas. 

 

Figura 25: Exemplo do princípio perceptivo do fechamento. Fonte: Ilustração elaborada  
por este pesquisador com base no exemplo de GOMES, 2000, p. 21. 
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No anúncio divulgando o telefone do Serviço de Informação Melitta (fig. 26), 

conhecida marca de cafeteiras, temos a imagem da “asa” de uma xícara que remete à gestalt 

de uma orelha, numa alusão ao serviço telefônico que “escuta” as dúvidas do consumidor. 

Nota-se, ainda, que a relevância do recurso só se explicita porque somos capazes de 

complementar a imagem da xícara pela lei do fechamento, sem a qual não associaríamos 

metonimicamente a imagem proposta a uma marca de cafeteiras. 

 

 
 

Figura 26: Anúncio exemplificando a importância da lei do fechamento numa metáfora visual. 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

(c) Lei da Simplicidade. Segundo esta lei, qualquer padrão de estímulo costuma 

ser recebido pelo ser humano de modo que sua estrutura resultante seja a mais simplificada 

possível (ARNHEIM, 2000). Isto quer dizer que, ao contemplarmos uma imagem, sempre 

buscaremos percebê-la da forma mais simples e que as forças de organização da forma 

sempre a levarão tanto quanto possível em direção à harmonia e ao equilíbrio visual. Na 

figura 27, sempre consideraremos que o desenho “a” é um triângulo sobreposto a um círculo, 

conforme ilustra “b”, pois esta é uma configuração mais simples e harmônica que as formas 

complexas “c” e “d”. 

                  

(a)                                           (b)                                            (c)                        (d) 

Figura 27: Exemplo do princípio perceptivo da simplicidade. Fonte: Ilustração elaborada  
por este pesquisador com base no exemplo de BEZERRA DE SOUZA, 2002, p. 2. 
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O princípio da simplicidade mostra-se fundamental na compreensão de metáforas 

visuais em que acontece a projeção de propriedades morfológicas do sujeito secundário sobre 

o primário, uma vez que tal projeção se instaura por meio de uma modelação plástico-icônica 

que simplifica os sujeitos para ressaltar semelhanças e atenuar diferenças, de modo que se 

percam referências mais detalhadas do nível figurativo e se verifique semelhanças num nível 

mais abstrato. No anúncio do adoçante Mid (fig. 28), temos um saco de açúcar cuja 

configuração plástico-icônica remete à gestalt de uma barriga, sendo que tal semelhança é 

estabelecida, entre outros fatores, porque a “barriga” é a organização visual mais simples 

capaz de atender a um princípio de relevância no contexto criativo de um anúncio do produto 

em questão, cujo título é “Mude sua embalagem”.  

 

Figura 28: Anúncio exemplificando a importância da lei da simplicidade numa metáfora visual. Disponível em 
internet: <<http://www.ccsp.com.br/anuários/anuários.php?ano=26&c=R&p=6#nav>> acesso dia 6 de fevereiro 

de 2008. 
 

(d) Lei da Proximidade. Segundo este princípio, elementos próximos entre si 

costumam ser vistos juntos, agrupados. (GOMES, 2000) Quanto menor a distância entre eles, 

mais fácil será o agrupamento. Uma sucessão de pontos, por exemplo, pode gerar a percepção 

de uma linha em função da curta distância entre eles (fig.29). Esta lei mostra-se 

particularmente importante na diagramação de um anúncio, em que buscamos aproximar 

elementos diferentes, como a marca e seu slogan, para estabelecer uma relação entre eles e 

constituir uma unidade visual, diminuindo assim o número de pontos de atenção da 

diagramação. Na metáfora visual, o princípio da proximidade mostra-se importante porque 

muitas vezes a relação de similaridade morfológica construída entre os dois sujeitos acontece 

pelo agrupamento de determinados elementos visuais, os quais se encontram justapostos a 

uma pequena distância ou mesmo sobrepostos, a ponto de se fundirem e estimularem no 

receptor a percepção de um novo todo. 
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Figura 29: Exemplo de aplicação do princípio perceptivo da proximidade. 
Fonte: Ilustração elaborada por este pesquisador. 

 
No anúncio do leite Salute (fig. 30), a imagem de uma seqüência de copos de leite 

remete à gestalt de um sorriso devido, entre vários outros fatores, à proximidade dos copos, 

de modo a estabelecer um agrupamento que os faz uma nova unidade, numa configuração que 

lembra o sorriso hipercodificado. 

 

Figura 30: Anúncio exemplificando a importância da lei da proximidade numa metáfora visual. 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

(e) Lei da Similaridade. Segundo o princípio da similaridade, quando 

percebemos um elemento visual, temos uma tendência a agrupá-lo com outros semelhantes, 

seja pela igualdade de forma, tom, cor ou textura. Isto porque os estímulos visuais, quando 

possuem algum tipo de semelhança, comumente se atraem, levando-nos a ver um seguido do 

outro e a considerá-los como pertencentes a um mesmo grupo ou constituindo uma unidade. 

Para Arnheim “qualquer aspecto daquilo que se percebe... pode causar agrupamento por 

semelhança” (2000, p.70). Na figura 31, tendemos a agrupar os pontos pela semelhança de 

tom, formando o grupo dos cinzas e o dos pretos. Na figura 32, uma tendência em agruparmos 

as figuras em colunas e não em linhas devido à similaridade de forma. 

 

 

 
Figura 31: Exemplo de aplicação do princípio perceptivo da similaridade. Fonte: Ilustração elaborada  

por este pesquisador com base no exemplo de GOMES, 2000, p. 24. 
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Figura 32: Exemplo de aplicação do princípio perceptivo da similaridade. Fonte: Ilustração elaborada  
por este pesquisador com base no exemplo de GOMES, 2000, p. 24. 

 

Acreditamos que este princípio é fundamental na compreensão do fenômeno de 

condensação visual que caracteriza a metáfora visual na projeção de propriedades 

morfológicas, com já nos sugere seu próprio nome - similaridade. Se agruparmos elementos 

visuais por semelhança, a justaposição visual dos dois sujeitos da metáfora pode favorecer a 

percepção de similaridades. Mais que isso: ainda que esta justaposição não aconteça 

diretamente na imagem apresentada, o receptor pode ser induzido a construí-la 

imaginariamente pelos códigos perceptivos em geral, pelo contexto visual e/ ou verbal e pelo 

contexto enunciativo. Acreditamos, assim, que se estabeleça uma situação de condensação em 

que as similaridades entre os dois sujeitos serão agrupadas e ressaltadas, atenuando 

dissimilaridades. Finalmente, o princípio da similaridade pode ser útil para explicar como 

elementos visuais não muito próximos podem vir a constituir uma unidade visual que 

identifica um dos sujeitos da metáfora. 

No anúncio do colírio Lerin (fig. 20), a imagem de duas pimentas configuradas 

horizontalmente remete à gestalt de dois olhos, que no contexto do anúncio também 

transferem propriedades enciclopédicas relacionadas ao ardor proporcionado pela pimenta e 

para o qual o colírio seria a solução. Aqui, se destaca na percepção da gestalt, entre outros 

princípios, a similaridade entre as duas pimentas, que permite um agrupamento dos dois 

elementos visuais capaz de nos levar à percepção dos olhos. 

(f) Lei da Continuidade. Linhas retas ou curvas tendem a ser vistas da forma 

mais contínua possível, mesmo quando seu movimento natural é bruscamente interrompido 

(GOMES 2000). Assim, quando contemplamos uma figura, priorizamos a percepção de 

linhas, contornos e curvas que recebem menor interrupção, ao invés daquelas que recebem 

algum desvio brusco, buscando um todo mais fluido, coerente e simples. Na figura 33, 

consideramos que a continuação natural de “a” é “c”, pois esta seria a seqüência mais natural 
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da linha, enquanto que “d”  aparece claramente como um anexo pela sua interrupção na boa 

continuidade. 

 

Figura 33: Exemplo de aplicação do princípio perceptivo da continuidade. Fonte: Ilustração elaborada  
por este pesquisador com base no exemplo de GOMES, 2000, p. 22. 

 

Este princípio parece desenvolver um papel mais lateral no fenômeno da metáfora 

visual, na medida em que atua favorecendo similaridades em função de coincidência e/ou 

sobreposição na trajetória de linhas ou simplesmente agrupando aquilo que, sem a influência 

da boa continuação, poderia não ser tão facilmente agrupado. O anúncio da Vodka Smirnoff, 

cujo slogan utilizado é “Pura emoção” (fig. 34), nos apresenta uma situação híbrida na qual 

uma cama elástica “transforma-se” em um caldeirão fumegante exatamente no local em que 

está sobreposta a embalagem com o líquido transparente da Vodka. Tal hibridização é 

otimizada pela boa continuação proporcionada na “emenda” da forma circular que caracteriza 

tanto a cama elástica como o caldeirão. 

 

Figura 34: Anúncio exemplificando a importância da lei da continuidade numa metáfora visual. 
Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 195. 

  

(g) Lei da mesma direção ou destino comum. De acordo com esta lei, os 

estímulos visuais que pareçam se mover numa mesma direção tendem a ser vistos juntos, 
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formando, assim, um grupo ou constituindo uma unidade (GOMES, 2000). Na figura 35, 

podemos perceber claramente dois grupos de peixes: os que se deslocam para a direita e os 

que se deslocam para a esquerda. Esta percepção de movimento não precisa ser entendida 

apenas porque o exemplo permite um equivalente real, por sabermos que peixes de fato se 

movem ou nadam, mas também pode ser interpretada de forma mais abstrata, já que a direção 

das linhas que delimitam uma forma também é capaz de sugerir movimento. A cabeça dos 

peixes, por exemplo, assemelha-se a uma seta e isso também sugere um movimento na 

direção em que ela aponta. 

 

Figura 35: Exemplo de aplicação do princípio perceptivo da mesma direção. Fonte: Ilustração elaborada  
por este pesquisador com base no exemplo de BEZERRA DE SOUZA, 2002, p. 3. 

 

Como acontece à boa continuação, este princípio parece desenvolver um papel 

mais lateral ao fenômeno, pois favorece a criação de similaridades pela coincidência e/ou 

sobreposição de direções sugeridas abstratamente pelas linhas que compõem a imagem, ou 

simplesmente agrupando aquilo que, sem a influência da mesma direção, poderia não ser tão 

facilmente agrupado. No anúncio divulgando vôos da Companhia Aérea Tam para Aruba 

(Fig.6), foi estabelecida uma similaridade morfológica entre a imagem do avião e das arraias 

com base, entre outros princípios, no agrupamento da aeronave com as arraias, na medida em 

que os elementos visuais se movem para a mesma direção. 

Quando percebemos um estímulo visual, nós o fazemos com base nos princípios 

explicados anteriormente, os quais não atuam de forma isolada e podem interferir mais ou 

menos no processo de percepção. É através das leis da Gestalt que entendemos melhor o 

recebimento das informações visuais e podemos utilizar este conhecimento para analisar 

imagens publicitárias impactantes, as quais muitas vezes não são facilmente compreendidas, 

residindo justamente nesta dificuldade ou ambigüidade o seu apelo criativo. 

Isto porque, muitas vezes, a publicidade lança mão de recursos lúdicos e 

causadores de surpresa e até estranhamento para atrair a atenção de seu público-alvo em meio 

a tantas informações que recebe no cotidiano. E assim como as leis nos ajudam a construir 

imagens agradáveis e equilibradas, também podem guiar-nos na criação de outras, cuja ca-

racterística é intrigar pela dificuldade de separar a figura de seu fundo, pela eventual alusão a 
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uma outra imagem, por uma continuação surpreendente ou pela possibilidade de interpretá-la 

de formas diferentes. 

Ainda que os princípios da Gestalt sejam relevantes para compreender o processo 

perceptivo de qualquer manifestação visual, eles desempenham um papel mais determinante 

ainda quando investigamos a metáfora visual, especialmente quando a semelhança criada 

entre os dois sujeitos da metáfora é predominantemente morfológica, ou seja, quando 

acontece uma sobreposição visual entre eles. Acreditamos que tais princípios nos ajudam a 

explicar o que Eco (1991), adaptado de um conceito típico dos sonhos proposto por Freud e 

da metáfora de quatro termos proposta por Aristóteles, chama de condensação, na qual o 

mecanismo semiótico da metáfora pode ser descrito pela aquisição e perda de propriedades: 

“duas imagens se sobrepõem, duas coisas se tornam diferentes de si mesmas e, no entanto, 

reconhecíveis: disto nasce um hipocampo visual (além de conceitual)”. (p.157) 

Nos casos de perdas e aquisições de propriedades morfológicas, as leis da 

familiaridade, simplicidade, mesma direção, fechamento, proximidade e continuidade 

parecem atuar combinadas, de modo a estabelecer equivalências plástico-icônicas entre os 

dois termos da metáfora, criando semelhanças entre estímulos visuais que até então não 

havíamos percebido. 

Sob a perspectiva desta pesquisa, então, nos interessa explicitar as diferentes 

circunstâncias em que tais relações de semelhanças morfológicas são criadas. Aqui, deixamos 

de lado qualquer pretensão em apresentar hipóteses aplicáveis à metáfora visual em outras 

manifestações discursivas e nos ateremos especificamente à publicidade impressa – o que não 

impede que alguns de nossos insights sejam aplicáveis a outras manifestações do mesmo 

fenômeno. 

No tópico 3.2, verificamos que a metáfora se adapta às intenções do publicitário, 

acompanhando suas estratégias de modo a construir um sentido em acordo com os objetivos 

do anunciante. Entre estas possibilidades de adaptação estavam os tipos de propriedades 

transferidas do sujeito secundário para o primário, as quais poderiam ser funcionais, para uma 

argumentação racional, ou subjetivas, para uma argumentação emotiva. Neste tópico, 

discutiremos um terceiro tipo de propriedades possíveis de serem projetadas do sujeito 

secundário sobre o sujeito primário – as plástico-icônicas.  

Eco já havia percebido a possibilidade de encontrar metáforas de aspectos 

predominantemente morfológicos, em contraposição às de aspectos funcionais. O autor utiliza 

como exemplo a catacrese da “/gamba Del tavolo/ (perna da mesa) e  do /collo della bottiglia/ 

(pescoço/gargalo da garrafa)” (1991, p.154): 
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A perna da mesa assemelha-se a uma perna humana segundo um quadro de 
referências que põe em evidência a propriedade <<sustentação>>, enquanto 
o pescoço (gargalo) é propriamente uma sustentação da rolha, nem de outra 
parte de todo o recipiente. Parece que a analogia relativa à perna joga com 
propriedades funcionais em detrimento das semelhanças morfológicas 
(reduzidas a equivalências muito abstratas e deixando de lado, como não 
pertinente, a quantidade), enquanto a analogia que diz respeito ao pescoço 
deixa de lado as pertinências funcionais e insiste nas morfológicas. (ECO, 
1991. p.154,155) 
 

Desta forma, se dizemos “ela tomou tanto sol que agora é um maracujá”, trata-se 

de um desdobramento metafórico do conceito “PELE ENRUGADA É UM MARACUJA” e, 

que são justapostas numa imagem mental características morfológicas da pele enrugada e das 

reentrâncias do maracujá. Esta relação morfológica se reflete inclusive nas mais comuns 

expressões cotidianas. Quando, por exemplo, afirmamos que alguém possui um “nariz de 

papagaio”, trata-se de uma expressão metafórica já bastante banalizada na qual a base da 

semelhança está na forma curva e aguçada do bico de um papagaio e sua equivalente silhueta 

no nariz humano: a metáfora é predominantemente morfológica, na medida em que nesta 

expressão o nariz e o bico não estabelecem semelhanças funcionais entre si. 

Como pudemos perceber, muitas das expressões metafóricas verbais baseiam-se 

na criação de afinidades visuais. Quando aplicamos estes mesmos princípios às metáforas 

visuais, percebemos que a forma como elas se estruturam é bastante similar às verbais, sendo 

que no primeiro caso tais semelhanças se apresentam iconizadas pela matéria visual. 

Acreditamos que, enquanto nas metáforas funcionais e subjetivas o recurso é utilizado na 

publicidade de modo a produzir uma argumentação, nas metáforas morfológicas a finalidade 

maior é atrair o interesse do receptor e servir de base para que as argumentações, racionais, 

emotivas ou mistas, sejam traçadas em torno desta semelhança. É o que acontece no anúncio 

do sorvete Häagen-Dazs, no qual temos uma metáfora visual do tipo símile baseada na criação 

da semelhança entre uma boca expressando apetite e a colher com doce de leite, numa 

representação metonímica do sabor do produto (fig. 36).  

Em muitos casos, a relação de semelhança é um tanto vaga ou fantasmagórica, ou 

seja: não se trata de uma notória semelhança, o que nos levaria a uma possível relação de 

identidade, mas de uma semelhança ou correspondência de algumas propriedades pertinentes 

do código de reconhecimento de determinadas manifestações visuais, a qual seria produzida 

pela modelagem plástica e pelo contexto verbal (quando presente) e um contexto cultural mais 

amplo, referente aos léxicos necessários para a compreensão da peça publicitária. Assim, 

teremos os mais variados graus de similaridade estabelecidos pela metáfora visual: da 
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mínima, cuja semelhança só é percebida em um nível demasiadamente abstrato e deixando 

aberta a possibilidade do insucesso ou impertinência comunicativa do recurso, até a máxima, 

em que já não teríamos uma metáfora visual, mas uma identidade. 

 

Figura 36: Exemplo metáfora visual predominantemente morfológica. 
Fonte: 24º  Anuário de Criação, 1999, p. 79. 

 

Recuperando, então, do tópico 3.2 as metáforas cuja predominância de 

características é fundamentalmente emotiva ou funcional, somando-as aos exemplos de 

características físicas que estudaremos a seguir, teríamos um campo gravitacional baseado na 

natureza das características projetadas, conforme já havia percebido Maia (2003): as 

funcionais, as subjetivas e as morfológicas. Nas metáforas visuais com projeção de 

propriedades funcionais, a similaridade proposta refere-se a uma estrutura de funcionamento 

do sujeito secundário, baseada no que ele faz objetivamente, em como se organizam suas 

funções, em como ele é capaz de agir tomando-se este agir como uma ação real e 

comprovável. Nas metáforas visuais com projeção de propriedades subjetivas, nos referimos à 

projeção de um quadro mais afetivo do sujeito secundário sobre o primário, pertencentes ao 

campo das idéias, emoções e das recompensas psicológicas. Nas metáforas visuais com 

projeção de propriedades morfológicas, consideramos um fenômeno de condensação visual 

em que o sujeito secundário parece projetar fantasmagoricamente propriedades de sua 

morfologia, criando assim uma semelhança física com o sujeito primário. 

Entretanto, vale ressaltar que em muitos casos, talvez em sua maioria, a metáfora 

visual não se baseie apenas em uma dessas semelhanças, mas na combinação de duas delas ou 

até mesmo das três, embora uma possa vir a predominar sobre a outra. Esta classificação, 
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pois, tem finalidade operacional e possibilita organizar em categorias os tipos de semelhança 

criados mais habitualmente pelo discurso publicitário. 

Como já havíamos destacado na seção 2, Forceville chegou a identificar a 

metáfora visual em termos de uma modificação surpreendente da imagem, o que foi criticado 

por El Refaie por ser uma definição presa a um tipo específico de manifestação do fenômeno 

na publicidade. De fato, consideramos que entender a metáfora visual em seus aspectos 

morfológicos somente do ponto de vista de uma substituição de um elemento plástico-icônico, 

ainda que atenda a determinadas manifestações do fenômeno, é uma abordagem muito 

limitada. Mas tal observação nos parece extremamente útil em explicitar pelos menos um dos 

processos, o da substituição de parte da imagem por outra, pelo qual se estabelece a relação de 

semelhança na metáfora visual, como veremos mais adiante. 

Para explicitar algumas destas diferentes formas de manifestação do fenômeno, 

retomaremos a definição de figuras de linguagem proposta por Tringali: 

As figuras são modificações de linguagem seja na palavra, seja na frase e 
tanto no nível da expressão, como do conteúdo, ou acrescentando alguma 
coisa [....] ou subtraindo [....] ou repetindo [....] ou permutando [....], tendo 
como objetivo obter efeito artístico (TRINGALI, 1984, p. 99) 
 

Como pudemos perceber, tal definição está em acordo com a proposta de 

Forceville (1996) por considerar a metáfora visual como uma modificação surpreendente na 

imagem por meio da substituição de um de seus elementos, enquadrando-se, pois, no que 

Tringali chama de “permutando”. Ou seja: se considerarmos uma imagem como uma espécie 

de “sentença”, a figura se manifestaria nela ao acrescentarmos, subtrairmos, repetirmos ou 

permutarmos algo com o objetivo de obter um determinado efeito discursivo. Tal modificação 

poderia explicitar-se junto ao receptor pelo que Gomes chama de ruído visual:  

O conceito de ruído visual diz respeito a interferências ou distorções que 
perturbam a harmonia ou a ordem num objeto ou composição, geralmente de 
maneira parcial, seja em formas orgânicas ou inorgânicas, bi ou 
tridimensionais. (GOMES, 2000, p. 102) 
 

O ruído visual, aqui considerado como produto de uma adição, subtração, 

substituição ou repetição de um elemento no interior de uma imagem, funcionaria como uma 

forma de criar pontos de interesse dentro de uma manifestação visual, atendendo assim a 

alguma finalidade discursiva. Como nos lembra Gomes, tal ruído seria explicitado “pela 

forma, pela cor, pela localização, por ambigüidade, por redundância, por sutileza, e assim por 

diante.” (2000, p. 102). Nota-se que aqui voltamos mais uma vez à metáfora como uma 

espécie de anomalia, cujo interesse está em sua capacidade romper com regras e surpreender. 
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As operações utilizadas na criação das figuras de linguagem verbais já haviam 

sido destacadas por Durand (1973). Em seus estudos, a metáfora visual era considerada uma 

figura de substituição, algo que veremos a seguir ser uma perspectiva muito limitadora do 

fenômeno. 

O que podemos perceber, após um levantamento de exemplos nos Anuários do 

Clube de Criação de São Paulo, é que a metáfora visual de propriedades predominantemente 

morfológicas também pode manifestar-se pelas diferentes operações destacadas por Tringali e 

Durand. Ainda que não acreditemos que estas sejam as únicas formas em que o fenômeno 

possa manifestar-se, consideramos elucidativo que tais operações de fato aconteçam em 

muitos exemplos de metáforas visuais e que elas estejam em acordo com conceito de figuras 

de linguagens verbais, embora não o estejam com a operação de substituição limitadora 

proposta por Durand. 

Desta forma, destacamos aqui alguns exemplos de anúncios nos quais 

explicitamos as operações utilizadas para constituir uma metáfora visual: 

 

Figura 37: Exemplo de metáfora visual predominantemente morfológica expressa pelo processo de substituição. 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

(a) Substituição. Por esta operação, observamos que na imagem metafórica um 

ou mais elementos plástico-icônicos foram substituídos por outros, de modo a obter um 

determinado efeito discursivo em que se observa os efeitos de deslocamento, similaridade e 

condensação próprios da metáfora. Ou seja: a gestalt é construída pela retirada de um 

elemento ou parte da imagem original e adição de outra em seu lugar. Quando isto acontece, 

temos uma alusão a uma imagem que estamos aptos a reconhecer. No anúncio de molhos para 

salada Helmans (fig. 37), temos a gestalt de uma salsicha, a qual vemos em função da 

 



 135

semelhança de alguns aspectos de comprimento e forma entre ela e a cenoura, em um caso de 

bom aproveitamento da simplicidade e familiaridade. A metáfora visual de características 

predominantemente morfológicas pode ser resumida conceitualmente como “A CENOURA É 

UMA SALSICHA” 

(b) Adição. Por esta operação, verificamos que na imagem metafórica foram 

adicionados um ou mais elementos surpreendentes, de modo a possibilitar que o receptor 

reconheça, com base principalmente nos princípios da familiaridade e da simplicidade, uma 

gestalt em acordo com o efeito discursivo proposto. É o caso da adição de bandeirinhas no 

anúncio do game Snowboarding da Nintendo, que nos transporta para o universo do esporte e 

nos faz visualizar no fio elétrico de um aparelho a gestalt do percurso da competição, que é 

familiar ao público-alvo e a explicação mais simples a ser atribuída (fig. 38). 

 

 

Figura 38: Exemplo de metáfora visual predominantemente morfológica expressa pelo processo de adição. 
Fonte: 24º  Anuário de Criação, 1999, p. 129. 

 

A metáfora visual morfológica poderia ser resumida conceitualmente como 

“ESTE FIO É UMA PISTA DE SNOWBOARDING”. Nota-se, ainda, que no exemplo tal 

adição nos levou a um fenômeno híbrido, em que vemos partes dos dois termos da metáfora, 

como já havia observado Forceville (1996) ao identificar a metáfora de dois termos 

visualmente presentes. 

(c) Troca. Trata-se de uma dupla substituição, na qual, em duas imagens, um 

elemento visual é retirado para ser incluído na outra e vice-versa. Em nossa exploração dos 

Anuários do Clube de Criação de São Paulo, não encontramos nenhum exemplo que ilustre 

esta operação, mas acreditamos que tal mecanismo também possibilite a instauração de 

metáforas visuais, de modo que preferimos mantê-lo aqui como estímulo a pesquisas futuras e 

como uma reserva teórica na explicação de ocorrências posteriores do fenômeno. 
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(d) Subtração. Por este processo, a metáfora visual de características 

morfológicas é construída pela supressão de um elemento ou parte da imagem original, 

passando ao observador a impressão de que algo está faltando. No anúncio da Cia. Marítma 

(fig. 39), cujo título é “Homenagem aos velejadores brasileiros campeões olímpicos”, temos a 

gestalt de velas em função da subtração do corpo feminino, habitualmente encontrado junto a 

um biquíni na configuração mostrada e cuja ausência se transforma em um ruído visual. Mais 

uma vez, os princípios da gestalt de familiaridade e simplicidade são fundamentais no efeito 

discursivo metafórico “ESTE BIQUÍNI É UM VELA NÁUTICA” . Vale ressaltar que, neste 

exemplo, a supressão tem ainda um caráter irônico: habituados que estamos a anúncios de 

moda praia, em que normalmente temos o apelo sexual de uma modelo vestindo o biquíni, a 

ausência da modelo parece dotar o anúncio de um elemento criativo a mais, referente à quebra 

de um clichê. 

 

Figura 39: Exemplo de metáfora visual predominantemente morfológica expressa pelo 
processo de subtração. Fonte: 22º  Anuário de Criação, 1997, p. 215. 

 

Um outro tipo de subtração que desejamos destacar refere-se ao uso do 

enquadramento de uma imagem de modo a valorizar a visualização de determinados aspectos 

relevantes para a metáfora visual proposta, em detrimento de outros. A figura 26 exemplifica 

o recurso, no qual parte da imagem de uma xícara é suprimida pelo enquadramento como 

forma de valorizar sua “asa”, cujo formato era relevante para criar a metáfora visual de uma 

orelha. A impressão de que “algo está faltando” encontrada no exemplo anterior, entretanto, 

parece bem mais discreta, de modo que nos concentramos bem mais sobre a metáfora visual 

proposta que sobre o recurso de “subtração” utilizado para viabilizá-la. Destacamos, ainda, 

que em nossas explorações dos Anuários do Clube de Criação de São Paulo verificamos uma 
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incidência muito maior deste outro tipo de subtração, enquanto o primeiro nos pareceu um 

caso isolado.  

(e) Repetição. Trata-se de um tipo específico da operação de adição, no qual o 

elemento adicionado é repetido mais de uma vez com a finalidade de construir a imagem 

metafórica de semelhança morfológica. A organização destes elementos é bastante flexível, 

podendo eles estarem dispostos lado a lado, invertidos como diante de um espelho, repetidos 

poucas vezes ou muitas. O anúncio do leite com cálcio Salute (Fig. 30) é eficiente em fazer a 

gestalt de um sorriso composta por copos de leite, baseada mais uma vez nos princípios da 

familiaridade e simplicidade. 

(f) Justaposição. Esta categoria não se fundamenta nas operações próprias das 

figuras de linguagem, mas de uma pesquisa indutiva. Trata-se da disposição em um mesmo 

campo visual dos dois termos da metáfora, o que caracteriza a símile visual, de modo que se 

estabeleça uma situação conversacional em que as duas imagens interajam e produzam a 

gestalt mútua. O anúncio do sorvete Häagen-dazs (fig. 36) é um exemplo desta possibilidade. 

Diante deste novo quadro de hipóteses, esperamos que, em nossas análises de 

anúncios da seção 4, possamos identificar ou não a utilização de tais operações, de modo a 

fortalecer nossas reflexões ou repensá-las com base em novas evidências ou percepções do 

fenômeno. Em qualquer um dos casos, a utilização dos princípios perceptivos da Gestalt serão 

fundamentais na investigação pormenorizada dos processos de criação de similaridades 

morfológicas entre os dois termos da metáfora. 

 

3.4 O apagamento dos traços da enunciação e a inscrição do olhar do receptor 

como variáveis da construção de sentido da metáfora visual. 

 

A forma como os dispositivos plástico-icônicos da imagem parecem estabelecer uma função 

fática com o espectador, bem como sua inclusão implícita no espaço de cena são alguns dos 

principais tópicos tratados por Fresnault-Deruelle (1993) ao abordar um “imaginário da 

comunicação”. Acreditamos que estas reflexões têm muito a contribuir para nossa análise da 

construção de sentido da metáfora visual, bem como para a identificação de operadores de 

modelação icônica que permitam ao receptor identificar pelo menos um dos termos da 

metáfora visual do tipo morfológica, conforme a teoria da interação de Black (1993). Desta 

forma, recuperaremos agora algumas das principais reflexões deste autor, para em seguida 

explicitar a aplicação de tal abordagem dentro do recorte de nosso universo de pesquisa. 
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Fresnault-Deruelle (1993) chama de “imaginário da comunicação” a articulação 

entre a configuração semântica de uma imagem e a forma como ela pretende ser ativada pelo 

receptor com base em um determinado olhar, numa programação anterior de sentido. Para o 

autor, são cada vez mais numerosos os anúncios que tentam fazer-nos esquecer que 

reproduzem imagens inertes. Eles tentam compensar o fato de seus enunciadores estarem 

ausentes para se mostrarem como sendo a própria instância da enunciação, de modo que tais 

imagens parecem dirigir-se diretamente ao espectador. O autor vale-se do termo “abismo”, 

utilizado na arte heráldica para designar um símbolo ou brasão que contém uma figura 

homóloga àquilo que representa, como uma forma de se referir a um processo de apagamento 

dos traços da enunciação no universo das representações visuais, o qual é próprio de 

manifestações artísticas como a pintura e o teatro. 

De acordo com o autor, o abismo é uma técnica de construção, nem sempre 

utilizada com um planejamento anterior, capaz de reduzir a distância entre o julgamento e o 

desejo – daí sua freqüência em anúncios publicitários. Esta construção parece proporcionar 

um rompimento do espaço reservado à imagem, que habitualmente cumpre um papel de 

representação, para incluir em sua estrutura, ainda que sugestivamente, uma imediaticidade da 

presença do espectador, de modo que este parece testemunhar diretamente a cena ou que a 

cena parece dirigir-se diretamente a ele, encobrindo ou retirando a atenção do receptor dos 

artifícios publicitários mais explícitos. As imagens, pois, seriam essencialmente objetos de 

transação e redobrariam a comunicação que trazem consigo, sendo que os sinais afetados da 

comunicação estariam de alguma forma abismados na sua própria representação. 

Fresnault-Deruelle (1993) reporta-se à oposição que Benveniste faz entre discurso 

e história: 
- de um lado, a enunciação << supondo um emissor e um receptor, com o primeiro 
tendo a intenção de influenciar o segundo de qualquer maneira >> 
- por outro lado, << a representação dos fatos ocorridos num momento dado sem 
intervenção aparente do locutor na narrativa >> (e ainda menos, poderia acrescentar, 
a do destinatário apontada sob forma da apóstrofe, por exemplo) (FRESNAULT-
DERUELLE, 1993, p. 26 e 27, tradução nossa.) 
 

O autor sugere, então, tirar a narrativa do campo da fábula, na qual acontece uma 

atualização fictícia de um episódio no qual o leitor/receptor desempenha o único papel de 

observador/voyeur . Para ele, na maioria das imagens publicitárias constata-se que os ícones 

funcionam, de modo anteriormente evocados, em  acordo com o discurso ou a fábula. 

As representações em questão fariam, pois, um mimetismo da comunicação: um 

personagem que está em um anúncio pareceria dirigir-se diretamente ao receptor.  Biondi e 

Picado (2006), ao tratar do uso da retórica do grotesco na publicidade, consideram que um dos 
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efeitos esperados por esta construção é de proporcionar um tipo de ambiência em que se 

configure uma impressão de testemunho visual para o espectador: 

O efeito de retórica visual deste tipo de recurso na imagem publicitária é o 
de instaurar uma espécie de dobra no interior da representação, que é 
precisamente o espaço em que a matéria plástica e icônica da imagem passa 
a interpelar a recepção: certos autores se referem a este fenômeno como uma 
espécie de “rompimento” do espaço próprio à imagem, enquanto mera 
representação, incluindo em seus aspectos, a imediaticidade da presença do 
espectador, transformado agora numa espécie de testemunha da cena. 
(BIONDI e PICADO, 2006, p. 118) 
 

Assim, a imagem publicitária, muito freqüentemente, pretende causar a impressão 

de que não existe um intermediário entre o emissor, no caso o anunciante, e o receptor ou 

público-alvo, buscando uma ilusão de comunicação transparente e instantânea 

(FRESNAULT-DERUELLE, 1993). No campo verbal, tal apagamento acontece por meio de 

certa informalidade no trato com o receptor, utilizando vocativos, fazendo a comunicação 

parecer-se com uma conversa e criando uma atmosfera de intimidade entre emissor e receptor. 

Nas representações visuais, tal efeito é proporcionado pela “participação do olhar na imagem 

como sendo a finalidade essencial de uma retórica visual própria ao universo mediático”. 

(BIONDI e PICADO, 2006, p. 118) 

Em suas explorações sobre a modelação plástico-icônica do grotesco na 

publicidade, Biondi e Picado (2006) explicitaram situações em que: (a) a imagem parecia 

localizar o espectador no espaço de cena, organizando-se como uma temática dada à 

observação, oferecendo-se, portanto, à contemplação de um olhar testemunhal para um 

flagrante; (b) a imagem levava o espectador a uma conversação simulada com um 

personagem que o fitava, ainda numa perspectiva testemunhal, onde o olhar do personagem 

para o espectador rompia com o esquema enunciativo pelo qual uma mensagem publicitária é 

identificada como uma intermediária para o processo de comunicação; (c) a imagem era 

construída de modo a configurar um prolongamento da visão, constituindo, assim, um ponto 

implícito em torno do qual articula-se a visão do espectador. 

Com o objetivo de fazer com que o receptor pertencente ao mundo real participe 

do mundo da representação, o abismo, então, mostra-se uma estratégia visual que possibilita 

fazer com que o espectador se inscreva na imagem, levando-o a uma ante-cena cujo 

dispositivo plástico-icônico funcionaria como um prolongamento. O artifício, então, 

transforma o receptor em um parceiro, como um sinal da inteligência que lhe é dirigida, ao 

mesmo tempo em que momentaneamente subtrai o mundo real e o substitui por um mundo em 

que se opera uma projeção. (FRESNAULT-DERUELLE, 1993) 
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Vale ressaltar que, assim como o emissor delega à sua representação seu espaço 

na mensagem, o receptor também executa seu movimento equivalente de aproximação, 

mesmo que de forma fantasmagórica, na medida em que se inscreve em um ponto implícito 

dentro da imagem. Para Fresnault-Deruelle, tal aproximação acontece “de modo que a 

imagem discursiva reduplica bem no seu seio e sob o sinal falacioso da imediaticidade, a 

comunicação. O abismo, paradoxalmente, parece anular as distâncias” (1993, p. 30, tradução 

nossa). 

A impressão é de que não existe um ponto intermediário entre eles. Mas, ao 

mesmo tempo em que a imagem revela sua duplicidade, ela também a disfarça. “Porque o que 

está ao alcance da mão, ou da voz, e que ocupa o meu campo de visão, este duplo [....] 

funciona como se participasse magicamente deste referente do qual é representante.” 

(FRESNAULT-DERUELLE 1993, p.28, tradução nossa.). 

A figura abaixo explicita o esquema proposto pelo autor: 

 

Figura 40: Esquematização do processo de apagamento do emissor na comunicação publicitária. Fonte: 
Esquema elaborado por este pesquisador com base em ilustração de FRESNAULT-DERUELLE 1993, p.28 

 

Nos exemplos comentados por Fresnault-Deruelle, o emissor delega este papel a 

uma representação dele, que vem a mimetizar a emissão. O receptor, então, se esquece do 

emissor e passa a concentrar-se na sua representação, no personagem que o interpela. Tal 

recurso, então, funciona como uma reação contra o anonimato e a inércia das mensagens 

publicitárias, buscando personalizar mensagens e “multiplicar os simulacros que Jakobson 

chama a função fática”. (1993, p. 29, tradução nossa.) 

Inversamente à relação fática estabelecida pela imagem, acontece a inscrição 

implícita do receptor no espaço de cena, levando-o a considerá-la como um prolongamento do 

mundo real e fazendo-o parecer participante da mensagem e não um mero intruso, de modo 

que o esquema também possa ser assim representado: 
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Figura 41: Esquematização do apagamento do emissor e da aproximação do  receptor na comunicação 
publicitária. Fonte: Esquema elaborado por este pesquisador com base em ilustração de 

FRESNAULT-DERUELLE, 1993, p.30. 
 

O olhar do receptor, pois, torna-se o eixo em torno do qual os elementos da cena 

se organizam, de modo aproximá-lo e envolvê-lo no processo de comunicação. 

(FRESNAULT-DERUELLE 1993). Isto acontece porque a imagem publicitária objetiva ser 

captada de forma imediata, sendo que tal efeito mobiliza determinados operadores plástico-

icônicos, com base em princípios que constituem a estrutura interna da imagem, de modo a 

favorecer a apreensão instantânea. (BIONDI e PICADO, 2006) 

Uma análise da construção de sentido da metáfora visual na publicidade 

certamente tem muito a beneficiar-se das reflexões de Fresnault-Deruelle sobre o imaginário 

da comunicação. Primeiro, porque muitas vezes a metáfora visual envolve a presença de 

personagens, cujos olhares podem dirigir-se ao espectador em uma função fática. Segundo, 

porque estes personagens freqüentemente se encontram em situações apresentadas como um 

acontecimento a ser testemunhado pelo receptor, um flagrante do qual espectador se 

transforma em voyer.  

Entretanto, é da programação anterior de sentido e da inclusão do olhar do 

espectador no espaço de cena, explicitadas por este autor, que nossa pesquisa tem mais a 

beneficiar-se. Acreditamos que a imagem publicitária, mais especificamente a metáfora 

visual, é modelada de modo a programar sua recepção, o tipo de olhar que receberá do 

espectador, realçando, assim, determinados aspectos e suprimindo outros. Em algumas 

circunstâncias, tal modelação contribuirá apenas para criação de uma atmosfera intimista e 

para uma função fática, ambas capazes de interferir na construção de sentido da mensagem. 

Em outras, esta manipulação de aspectos plástico-icônicos poderá ser determinante na 

identificação de pelo menos um dos dois sujeitos da metáfora, de acordo com a teoria da 

interação de Black (1993). 

Este segundo caso parece ocorrer com mais freqüência nas metáforas visuais 

baseadas na criação de semelhanças morfológicas entre os dois sujeitos. A imagem 

apresentada ao receptor parece organizada plasticamente para o discurso metafórico: ela é 

visualizada em um dado ângulo, sob determinada perspectiva, numa iluminação específica e 
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com determinados elementos de cena que guiam a interpretação que a ela é dada, em conjunto 

com os elementos contextuais.  

Se no tópico anterior propusemos algumas operações de modelação icônica 

baseadas nas figuras de linguagem, sendo elas a adição, supressão, troca, repetição e 

substituição, incluímos a esta lista agora o “imaginário da comunicação”, ou seja, a utilização 

do olhar do espectador como eixo em torno do qual se articulam os elementos da cena e sua 

modelação plástico-icônica. Acreditamos que, especialmente no caso das metáforas visuais 

morfológicas, examiná-las com base apenas nos princípios da gestalt e das operações 

anteriormente citadas não seria suficiente para abranger todos os casos em que se estabelece 

um discurso metafórico visual-morfológico. Embora tais operações dêem conta de grande 

parte dos casos, nem sempre a metáfora visual morfológica se configura adicionando, 

suprimindo, repetindo ou substituindo uma ou mais unidades visuais da imagem – ou pelo 

menos não da forma tão explícita e objetiva que demonstramos no tópico anterior. A 

articulação com o olhar do espectador, pois, se mostra mais uma possibilidade para 

construção do recurso retórico. E mesmo que não seja o operador essencial desta construção, 

também poderá cooperar com as operações típicas das figuras de linguagem identificadas por 

Durand (1973), numa participação mais sutil e nem por isso irrelevante. 

Destacamos ainda a questão do apagamento dos traços da enunciação, em que se 

pretende eliminar intermediários entre o emissor e o receptor, de modo a fazer este segundo se 

esquecer temporariamente da representação proporcionada pela mensagem publicitária. 

Acreditamos que tal apagamento não acontece apenas pelo emissor designar a um 

personagem a tarefa de mimetizá-lo, mas que também a metáfora visual pode fazê-lo, sendo 

que o apagamento também acontece pela ausência ou atenuamento de determinados 

elementos visuais e verbais típicos da publicidade mais explícita, como títulos e textos.  

Assim, ao adotarmos as reflexões de Fresnault-Deruelle acerca do imaginário da 

comunicação, estamos também possibilitando o desenvolvimento de um novo quadro de 

hipóteses sobre nosso objeto de pesquisa, o qual pretendemos, por meio das análises da seção 

4 e da discussão dos resultados obtidos, verificar a pertinência ou não. 
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4 METÁFORA VISUAL E CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA PUBLICIDADE: 
ANÁLISE DE CASOS. 
 

O universo teórico proposto será aplicado no exame de cinco anúncios de revista, sob a 

hipótese de que as imagens utilizadas em tais publicidades são metáforas visuais. A intenção 

da pesquisa é combinar a teoria da interação de Black (1993) à teoria da metáfora conceitual 

de Lakoff e Johnson (1985), bem como os princípios perceptivos da Gestalt, os estudos sobre 

retórica publicitária de Eco (1997) e Barthes (1990), as reflexões sobre o imaginário da 

comunicação de Fresnault-Deruelle (1993) e a teoria da relevância de Sperber e Wilson 

(2001), com o objetivo de oferecer um panorama das diversas articulações necessárias à 

construção do sentido metafórico na publicidade impressa, bem como a explicitação dos 

operadores plástico-icônicos que possibilitam seu efeito discursivo.   

Como forma de exercitar os procedimentos metodológicos propostos, 

começaremos identificando e dividindo os elementos constitutivos do anúncio em registros 

verbais e visuais. Iniciaremos analisando as funções dos elementos verbais de acordo com o 

papel que desempenham dentro da peça e a forma como se articulam com os elementos 

visuais.  Tais elementos serão considerados parte do contexto da metáfora visual e podem ser 

definidos como qualquer mensagem lingüística localizada próxima à imagem em análise, cuja 

intenção é ser lida em direta articulação com ela (EL REFAIE, 2003). 

Em seguida, como já proposto por Eco (1997), dividiremos o registro visual em 

semas, analisando cada um deles, inclusive a metáfora visual em si, a qual será estudada de 

acordo com o referencial teórico proposto anteriormente. Ao nos concentrarmos na análise da 

metáfora visual do anúncio, aplicaremos as três perguntas essenciais propostas por Forceville 

(1996), baseadas em Black (1993). No decorrer da análise, sempre que considerarmos 

oportuno, faremos referências aos conceitos dos modelos teóricos propostos pelos autores 

anteriormente citados, demonstrando, assim, a pertinência de sua presença no referencial 

teórico metodológico da pesquisa. Também incluiremos na análise do registro visual, 

elementos que pos si só podem não constituir semas, mas que acreditamos interferir na 

construção do sentido metafórico, como os tipos, a cor, o fundo e a diagramação. 

 

4.1 Análise do anúncio da Telefônica 

 

O primeiro anúncio escolhido para análise (fig. 42) foi veiculado na mídia revista e tem como 

anunciante a Telefônica, empresa que atua no mercado de telecomunicações, sendo 

 



 144

responsável pelo serviço de telefonia fixa em São Paulo. A peça mostra a imagem de uma 

mulher sobreposta a dois aparelhos telefônicos públicos, de modo que o observador é levado a 

imaginar que tais aparelhos formam asas, as quais aparecem integradas à imagem da mulher, 

para lembrar um anjo. Partindo do princípio de que o emissor busca ser otimamente relevante, 

o receptor perceberá que esta relação metafórica não é uma simples coincidência, mas uma 

construção plástica intencional e que busca produzir algum sentido discursivo – no caso, o 

discurso metafórico que pretendemos analisar. 

O registro verbal do anúncio informa que durante o mês de dezembro parte do 

arrecadado com ligações feitas com o número 15 será doado a uma instituição de apoio a 

crianças e adolescentes com câncer. De forma sintética, a intenção do anúncio é fazer parecer 

que os usuários do “15” são como anjos da guarda para essas pessoas, visto que suas ligações 

irão ajudá-las. 
 

 
 

Figura 42: Anúncio da Telefônica premiado com o Bronze no 25ºAnuário do Clube de Criação de São Paulo. 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

4.1.1 O registro verbal 

Constituído do título, do texto e do nome da marca anunciante, o registro verbal 

possui aqui predominantemente uma função referencial e de ancoragem. Quando lemos o 

título: “Anjos, ajudem as crianças com câncer”, pode-se inferir uma série de conclusões a 
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respeito da imagem apresentada.  A palavra “anjos”, por exemplo, parece ter sido utilizada 

com a finalidade de assegurar ao receptor que a metáfora visual proposta pela imagem de fato 

é um anjo, na hipótese desta dúvida ainda existir. Principalmente, a sua utilização cumpre 

uma função fática, na medida em que parece dirigida ao receptor, como a dizer “estamos 

falando com você, que é um anjo ou pode se tornar um, se quiser”. O decorrer do título, 

“ajudem as crianças com câncer”, além de dar continuidade à desambiguação da imagem, pois 

esclarece que a forma como podemos nos tornar “anjos” é ajudando aos doentes em questão, 

também cumpre função contativa pela utilização do imperativo em “ajudem”. Aqui, 

ressaltamos a metonímia de parte substituindo o todo em “crianças”, considerando que a 

instituição beneficiada pela doação atende também adolescentes, embora eles não tenham sido 

citados no título.                         

No texto também predomina a função referencial e de ancoragem: “Em dezembro, 

parte dos DDDs feitos com o 15 vai para o Hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à 

Criança com Câncer – GRAAC”. Simples e direto, o texto limita-se a oferecer as informações 

necessárias para que o receptor compreenda de que forma é possível ajudar as crianças e 

adolescentes com câncer e qual a participação da Telefônica dentro deste processo. Destaca-se 

aqui a informação de que tais doações acontecem no mês de dezembro, o que explicaria ao 

receptor a escolha da metáfora do anjo para representar o usuário do 15: figura amplamente 

associada ao natal, o  anjo parece uma escolha pertinente para esta época, visto que as pessoas 

comumente são mais solidárias e se preocupam mais com os necessitados durante o período 

das festas de fim de ano. 

Por fim, o nome do anunciante, percebido pela visualização de sua marca na 

extremidade inferior direita do anúncio, informa que esta é a empresa responsável pela 

doação, além de vincular e reforçar que esta é a operadora que utiliza o número “15”. 

Podemos entender, então, que o receptor que venha a deter-se sobre o anúncio terá 

acesso a mais detalhes sobre o objetivo dele na medida em que se dê ao trabalho de ler o 

registro verbal. Caso veja somente a imagem da mulher com os aparelhos telefônicos 

formando a gestalt do anjo, o receptor poderá surpreender-se com o inusitado da imagem, mas 

nada saberá sobre sua finalidade. Caso veja a marca, saberá que é da Telefônica o anúncio em 

questão e poderá simpatizar com ela, por ser a responsável pela imagem inusitada, mas nada 

saberá sobre o objetivo deste jogo visual. Tendo lido o título, ele saberá tratar-se de um 

anúncio pedindo ajuda para crianças com câncer, o que provavelmente já traria benefícios 

institucionais à imagem da Telefônica, mas não saberia como. Somente após a leitura do texto 
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é que o receptor terá completo conhecimento da preocupação social da empresa e de como ele 

próprio poderá contribuir para o bem estar das crianças com câncer. 

4.1.2 O registro visual 

Podemos considerar como semas constitutivos do registro visual a mulher, os dois 

aparelhos telefônicos, a gestalt do anjo formada pelo agrupamento destes elementos e a marca 

da empresa. Também incluiremos como parte do registro visual do anúncio o espaço 

intericônico ou fundo, a cor, os tipos utilizados e a diagramação da peça, visto que 

trabalhamos com a hipótese que tais elementos também contribuem na construção do sentido 

da metáfora.  

4.1.2.1 Sema 1 – A mulher. 

 

 
Figura 43: Destaque do sema “mulher”, realizado por este pesquisador a partir da fig. 42. 

 

Vestida com roupas simples, uma blusa de manga cumprida e uma saia sem 

estampas ou adereços, a mulher, com cor de pele branca e dotada de uma beleza neutra – 

comum, segundo os códigos estéticos vigentes -, parece caracterizada como uma 

representante da classe média, visto que não se apresentam elementos que a identifiquem nem 

com rica ou como pobre. Destaca-se aqui o olhar da personagem, que parece dirigir-se ao 

receptor do anúncio, numa função fática da linguagem, ou seja: estabelece um contato com o 

destinatário, como a dizer “este anúncio é para você”.   

O sorriso esboçado e a expressão de satisfação sugerem que esta é uma mulher 

que, ao menos naquele momento, está feliz e satisfeita consigo mesma. Considerando o 

contexto do anúncio, que tenta estimular a utilização do número 15 no mês de dezembro sob o 

argumento de que parte do arrecadado será doado para o GRAAC, pode-se inferir que a 

mulher está satisfeita por ter utilizado a Telefônica como operadora, ou seja, por ter cumprido 

seu papel de cidadã ao contribuir para que tal doação acontecesse. Como já foi proposto por 
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Eco (1997), esta mulher, por antonomásia, constitui um modelo para todas as mulheres 

pertencentes ao público-alvo do anúncio, comunicando que esta satisfação será alcançável 

para todas aquelas que utilizarem o 15 no mês de dezembro. Considerando que a campanha 

também possui uma versão masculina, ou seja, um anúncio onde “o anjo” é um homem, e não 

uma mulher, percebemos que a intenção aqui não é representar a parcela feminina, mas o ser 

humano em si. Dessa forma, a mulher em questão é uma antonomásia subtendida, um gênero 

que representa sua espécie, neste caso, o ser humano generoso em estado puro.  

Para que seja possível interpretar o sema mulher da forma como exposto 

anteriormente, será necessário ao receptor um conhecimento pertencente ao senso comum e 

ao campo tópico de que “as pessoas que ajudam os outros se sentem mais felizes” ou “pessoas 

felizes ajudam os outros”. Assim, em um campo entinemático, o sema mulher parecerá 

argumentar “este são todos vocês, ou é aquele que vocês deveriam e poderiam ser” (ECO, 

1997, p. 167). 

4.1.2.2 Sema 2 – os aparelhos telefônicos. 

 

 
Figura 44: Destaque do sema “telefones públicos” , 

realizado por este pesquisador a partir da fig. 42. 
 

Os orelhões desempenham uma função importantíssima porque são eles os 

principais elementos que ativam a gestalt do anjo e desencadeiam uma rede semântica que 

nos leva a associar a metáfora à empresa de telefonia anunciante. Vale ressaltar aqui o caráter 

instaurador da metáfora, pois ela estabelece uma semelhança visual entre os orelhões e as asas 

de um anjo, uma característica que não era própria dos aparelhos telefônicos, mas que dentro 

do contexto visual do anúncio parece absolutamente pertinente. Os orelhões surgem como 

uma metonímia capaz de representar a empresa anunciante, pela sua fácil associação com o 

serviço telefônico. Nota-se, ainda, a pertinência da escolha destes elementos constitutivos, na 

 



 148

medida em que a maior parte do público-alvo do anúncio, sendo aqui a classe média, 

dificilmente faria suas ligações neste tipo de aparelhos, mas sem dúvida está apta a reconhecê-

los como associados a uma empresa de telecomunicações. Este sema, portanto, relaciona a 

gestalt ao anunciante e também conota parte importante da metáfora: a de que “orelhões são 

asas”, como veremos mais adiante. 

 

4.1.2.3 Sema 3 – A metáfora visual do “anjo”. 

 
Figura 45: Destaque do sema “anjo”,  realizado por este pesquisador a partir da fig. 42. 

 

Por se tratar do elemento central da metáfora, este sema receberá atenção especial 

dentro da análise, embora não dependa de uma percepção direta. Tentaremos responder às três 

perguntas essenciais utilizadas por Forceville (1996) para analisar uma metáfora visual. Em 

torno destas respostas iremos articular considerações como aspectos tópicos/lexicais e 

entinemáticos baseados em Eco (1997) e Barthes (2000), cuja análise também é fundamental 

para a construção de sentido do anúncio, e aspectos perceptuais baseados em Arnheim (2000) 

e Gomes (2000).  

Como visto anteriormente, as três perguntas essenciais para a análise de uma 

metáfora visual são: “Quais são os dois termos da metáfora e como os conhecemos?”, “Quais 

dos dois termos é o primeiro sujeito da metáfora e qual é o sujeito secundário, e como os 

conhecemos?” e “Quais características são projetadas do domínio do segundo sujeito sobre o 

domínio do primeiro sujeito, e como decidimos estas características?” (FORCEVILLE, 1996, 

p. 108). 

A primeira pergunta pode ser respondida tomando como base princípios 

perceptivos da gestalt destacados por Arnheim (2000) e Gomes (2000) e aplicando-os ao 
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anúncio (fig. 46). Inicialmente, deve-se estabelecer que um dos termos constitutivos da 

metáfora é facilmente percebido, na medida em que remete a aspectos denotativos dela, ou 

seja, a uma percepção direta: a mulher sobreposta à imagem dos dois orelhões, cujo aspecto 

semântico foi analisado há pouco. Mais complexo é compreender a ativação do outro 

elemento constitutivo: o anjo. 
 

 

Figura 46: Detalhe do anúncio analisado, no qual a linha pontilhada ilustra a boa continuação 
da gola da blusa com os aparelhos telefônicos e as setas explicitam a proximidade da mulher com os aparelhos, 

mostrando que tal sobreposição favorece o agrupamento visual  (interferências deste pesquisador). 
 
 

Com base no princípio da proximidade, em que elementos próximos entre si 

costumam ser vistos agrupados (GOMES, 2000), podemos entender que a sobreposição da 

imagem da mulher à dos dois orelhões nos leva a percebê-los como um grupo só ou como um 

novo todo. Esta percepção é ressaltada pelo princípio da boa continuação, devido a uma certa 

tendência em acompanhar a linha que forma a gola da blusa como sendo continuada pela linha 

que envolve a forma do orelhão, conforme ressalta fig. 46.  

Também importante é o princípio da similaridade, aqui identificado pela 

uniformidade cromática da imagem, pois a redução de estímulos cromáticos também ativa 

uma semelhança entre os orelhões e a mulher, contribuindo na sensação de agrupamento. 

Muito provavelmente, se os aparelhos telefônicos, a mulher e as roupas dela estivessem em 

suas cores originais, seria mais difícil a percepção do “anjo”. 

O princípio da simplicidade também desempenha papel fundamental, visto que o 

“anjo” parece ser a explicação mais simples para a gestalt ativada, não só após a leitura do 

registro verbal, mas provavelmente independente dela. Qualquer padrão de estímulo costuma 

ser percebido pelo ser humano de modo que sua estrutura resultante seja a mais simplificada 

possível (ARNHEIM, 2000). O princípio da familiaridade (GOMES, 2000) também 

desempenha um papel importante, uma vez que só percebemos o anjo por ele nos ser familiar, 

por sermos capazes de reconhecê-lo. 
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Finalmente, deve-se destacar mais uma vez o caráter instaurador da metáfora, pela 

criação da semelhança na forma dos aparelhos telefônicos com a configuração simplificada 

das asas de um anjo, ressaltada pelo conhecimento prévio do contorno de um anjo típico 

hipercodificado por imagens natalinas (fig. 47), o que demonstra que este sema também 

cumpre função metonímica, já que desperta associações com o período de fim de ano no qual 

o anúncio foi veiculado. Nota-se, ainda, que a semelhança de forma não é pré-existente, mas 

criada pelo contexto do anúncio. Assim, podemos entender que não existe uma total 

semelhança entre a imagem da mulher com orelhões e o anjo, mas uma modelação de 

determinadas características do anjo amplamente conhecidas, como a forma das asas, 

combinada a semelhanças reais, como o fato de anjos se aparecerem com seres humanos. O 

exemplo ilustra o que Eco (1991), baseado em Freud, chama de condensação, uma 

sobreposição visual dos dois termos da metáfora. 

Figura 47: Contorno da imagem da mulher com os telefônicos públicos, feito por este pesquisador 
 a partir do anúncio analisado, justaposto à imagem de um anjo natalino, disponível em 

<http://pitux.blog.simplesnet.pt/archive/anjo.gif>,  acesso em 29/01/2007. 
 
 
Outro aspecto que parece importante na percepção da gestalt do anjo é que a 

constituição da imagem já implica em de que maneira será vista, conformeproposto por 

Fresnault-Deruelle, (1993) ao tratar do “imaginário da comunicação”. Ela parece incluir o 

olhar do espectador mesmo sem materializá-lo, utilizando-o como o eixo em torno do qual se 

articulam todos os elementos. De fato, a gestalt do anjo só parece possível porque a imagem 

se apresenta frontalmente ao espectador, ou seja, em um determinado ângulo e 

enquadramento que permitem criar a semelhança dos orelhões com as asas, na medida em que 

escondem as bases de sustentação dos aparelhos e se encaixam perfeitamente com a 

localização das asas do anjo em um ser humano. Se a imagem se apresentasse em um outro 

ângulo ou composição, provavelmente esta gestalt não seria possível. Além disso, a supressão 

de determinados elementos visuais que poderiam perfeitamente estar presentes, como 
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estampas na roupa da mulher e a marca da operadora impressa no orelhão, parecem contribuir 

para a gestalt, visto que tais elementos poderiam ocasionar ruídos que dificultariam ou 

desviariam a percepção do anjo. 

Vale ressaltar aqui a dinâmica existente entre a denotação e a conotação da 

imagem: o aspecto denotativo, como já percebera Barthes (1990), parece inocentar a imagem 

fortemente conotada, fazendo parecer ao receptor, de forma fugidia, que a gestalt do anjo é 

casual: a mulher teria coincidentemente parado em frente aos aparelhos telefônicos quando foi 

fotografada. Entretanto, a ausência de um contexto pictórico, como um fundo urbano, 

conforme veremos mais adiante, irá novamente denunciar a artificialidade da representação. 

Mesmo assim, tal percepção de casualidade, confrontada com a conotação intencional, reforça 

o apuro estético da metáfora. 

Este conjunto de estímulos, apoiado pela ancoragem verbal, nos leva a identificar 

o outro termo da metáfora, “o anjo”, e ainda um elemento hierarquicamente inferior ou 

proporcional na construção de sentido, que seria “a asa”. Podemos considerar que o anúncio 

em análise se utiliza da metáfora com um termo visualmente presente (FORCEVILLE, 1996), 

já que a mulher com os telefones públicos são expressos visualmente e o outro sujeito é 

recuperável por um processo de implicações.  Apesar do termo ‘anjo’ também ser expresso 

verbalmente, acreditamos que a gestalt seria percebida mesmo que ele não fosse explicitado 

pelo título. Assim, este outro termo estaria sugerido e recuperável pelos estímulos perceptivos 

e contextuais identificados anteriormente, baseados em um princípio de relevância, sendo este 

outro sujeito ressaltado de forma redundante pela ancoragem verbal da palavra “anjo” 

apresentada no título.  

Tendo identificado os dois termos constitutivos da metáfora, podemos agora 

identificar qual é o primeiro e qual é o segundo sujeito. Para responder a esta questão, será 

necessário recorrer a um aspecto contextual da imagem - no caso, o anunciante. Na medida 

em que o receptor contempla a marca localizada na extremidade inferior esquerda da peça, a 

qual denota a empresa “Telefônica”, podemos considerar que o anúncio comunica sobre uma 

operadora de telefones. Considerando que um dos dois elementos constitutivos da metáfora, a 

mulher com os aparelhos telefônicos, inclui um estímulo metonimicamente associado à 

Telefônica – no caso, os orelhões – , o princípio da relevância nos autoriza a imaginar que a 

intenção do anunciante é projetar características do anjo sobre este termo e não o contrário. 

A resposta à terceira questão, “quais propriedades do segundo termo são 

projetadas sobre o primeiro”, também contribui para confirmar a ordem dos termos. 

Considerando que, conforme o princípio da relevância aplicado à publicidade, uma das 
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implicações fortes de qualquer anúncio é a de que ele comunica algo positivo sobre o 

anunciante, ele estará disposto a buscar a interpretação mais pertinente e positiva para a 

associação metafórica com o anjo. Esta operação exigirá dele a leitura do registro verbal, que 

inclui o conhecimento de quem é o anunciante, e uma série de associações pertencentes ao 

campo tópico/lexical do sema “anjo”. 

O capital sócio-cultural para a compreensão desta metáfora, entretanto, parece 

extremamente simples e pertencente ao senso comum dos conhecidos anjos da guarda: a idéia 

de que anjos são bons, cuidam das pessoas, são criaturas celestiais, estão associados à 

religiosidade e, mais particularmente neste contexto, à época natalina. O receptor poderá 

inclusive buscar referência em seu próprio cotidiano, no qual é comum aplicar a expressão 

metafórica “anjo” a alguém que é bom, ajuda as pessoas ou as salva de alguma dificuldade. 

Com base neste campo tópico e no conhecimento de quem é o anunciante e de 

qual é o objetivo geral do anúncio - informar sobre o percentual dos lucros das ligações com o 

15 doado ao GRAAC -, o receptor será capaz de estabelecer um novo mapeamento de 

propriedades a serem projetadas. Características como bondade, generosidade e capacidade de 

proteger, bem como associações afetivas positivas culturalmente consolidadas sobre estes 

seres celestiais, seriam projetadas sobre os usuários do 15, na metáfora “USUÁRIOS DA 

TELEFÔNICA SÃO ANJOS”. Por outro lado, características não pertinentes como o fato dos 

anjos voarem ou não terem sexo ficariam excluídas das implicações fortes, por não atenderem 

ao que se considera relevante para o anunciante, no que chamaríamos implicações fracas e de 

inteira responsabilidade de determinados indivíduos. 

No que se refere ao campo entinemático, podemos inferir argumentações 

possíveis como “é fácil ser um anjo”, “a Telefônica transforma seus usuários em anjos”, “esta 

é sua oportunidade de transformar-se em anjo”, “é Natal e você deveria aproveitar esta 

oportunidade para ajudar alguém”, “já que você vai usar o DDD, prefira uma operadora que 

reverte parte de seus lucros para uma instituição que cuida de crianças com câncer”. 

Particularmente no que se refere à construção da imagem da empresa anunciante ou retorno 

institucional do anúncio, podemos considerar ainda argumentações como “a Telefônica criou 

um anúncio original e por isso é melhor que as outras operadoras” e “a Telefônica é uma 

empresa comprometida com a responsabilidade social”, visto que o receptor costuma estar 

consciente de que anúncios fazem declarações positivas para seus anunciantes. 

Aliás, vale destacar certa contradição ideológica nesta argumentação institucional: 

somente parte dos lucros será doada ao GRAAC, e não sua totalidade, o que significa que a 

operadora ainda estará lucrando com a suposta caridade. Se inicialmente parece que o anúncio 
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prega a solidariedade, o receptor mais crítico perceberá que a ideologia do consumo continua 

dominante na propaganda analisada: é somente através do consumo, ou seja, do telefonema, 

que a doação acontece, de modo que tal generosidade se dá interessada na geração de lucros, 

bem como na memorização do número 15 e do benefício institucional da marca anunciante. 

4.1.2.4 O fundo 

 
Figura 48: Destaque do elemento visual “fundo”, realizado por este pesquisador sobre a fig. 42. 

 

Utilizando economia na informação visual e dotado de certa neutralidade, o fundo 

da imagem e, neste caso, de toda a peça publicitária, cumpre aqui o papel de ressaltar outros 

elementos visuais. O espaço intericônico apresenta ainda uma variação de claro e escuro 

irradiando do centro para as bordas, criando para o receptor uma atmosfera intimista e 

elegante. Mesmo assim, o receptor dificilmente concentrará sua atenção sobre ele, visto que a 

imagem fortemente conotada da mulher com os telefones públicos parece atrair muito mais a 

sua atenção. Considerando que tal cena normalmente aconteceria em um local público, como 

uma praça ou avenida, podemos inferir que o fundo original da foto foi suprimido, ou, pelo 

menos, que esta foi produzida de modo a não incluir uma contextualização pictórica. Esta 

supressão provavelmente aconteceu para que prédios e transeuntes não desviassem a atenção 

do elemento visual principal, a metáfora do anjo. Mesmo assim, o espaço intericônico poderia 

ter incluído uma textura de céu com nuvens ao fundo, de modo a integrar-se completamente 

com a proposta de metáfora e criando uma atmosfera celestial, mas podemos especular que 

isto não aconteceu para que tal associação não ficasse por demais óbvia para o receptor. 

Assim, acreditamos que, ao analisar uma metáfora visual, se deve considerar como importante 

não só o que foi mostrado, mas o que não se mostrou e por quê.  
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4.1.2.5 Os tipos 

 
Figura 49: Destaque da tipografia, realizado por este pesquisador sobre a fig. 42. 

 

Assim como aconteceu ao fundo da imagem, os tipos utilizados no anúncio 

parecem configurados dentro de princípios de sutileza e simplicidade, de modo a não desviar 

muito a atenção do elemento visual principal. Em tamanho reduzido e buscando o interesse do 

receptor justamente por esta minimização, tanto no título como no texto que o segue, as 

decisões tipográficas estão mais preocupadas em realçar o verbal que propriamente em 

conotar. Provavelmente tais decisões estão ligadas ao que Fresnault-Deruelle (1993) chama de 

apagamento dos traços da enunciação, para que o receptor se esqueça por alguns instantes 

tratar-se de um anúncio que o tenta persuadir sobre algo, o que diminuiria a “distância” 

existente entre o emissor e o receptor e até atenuaria uma eventual percepção hostil da 

publicidade. 

4.1.2.6 A cor 

  
Figura 50: Destaque do elemento visual “cor”, realizado por este pesquisador a partir da fig. 42. 

 

Como já foi observado anteriormente, a cor no anúncio parece contribuir mais na 

construção de sentido pela sua supressão que propriamente pelo seu potencial conotativo. Na 

medida em que o anúncio apresenta uma uniformidade cromática, foi possível contribuir na 

similaridade entre a mulher e os telefones públicos, criando juntamente com outros estímulos 

a percepção de que pertenciam ao mesmo grupo e, por conseqüência, a gestalt do anjo. Caso 

as roupas e aparelhos estivessem em suas cores originais, tais estímulos cromáticos 

provavelmente dificultariam a associação metafórica que o efeito tonal utilizado permitiu. 

Ainda assim podemos destacar a cor utilizada na marca da Telefônica, pois é amplamente 

conhecida pelo público-alvo e permite uma ênfase no anunciante, atuando como principal 
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estímulo cromático da peça. A cor branca dos tipos utilizados cumpre aqui o simples papel de 

contrastar com o fundo, permitindo boa leitura e produzindo neutralidade. 

4.1.2.7 A marca 

  
 

Figura 51: Destaque do elemento visual “marca”, realizado por este pesquisador a partir da fig. 42. 
 

A marca da Telefônica informa ao receptor quem é o anunciante, como já é 

esperado e comum em anúncios, mas com a particularidade que aparece com parte de sua 

porção inferior suprimida ou cortada, causando a impressão de que ela extrapola o limite da 

peça publicitária. Este recurso exige do consumidor a habilidade de completar o que esta 

faltando, o que dentro dos princípios da gestalt é chamado de fechamento (GOMES, 2000), 

combinando esta capacidade a uma familiaridade anterior com a marca. O recurso parece 

conotar prestígio ao anunciante, porque somente marcas amplamente conhecidas podem ser 

suprimidas parcialmente sem que o reconhecimento seja comprometido. Desta forma, tal 

supressão parece ostentar força, ousadia e, por conseqüência, modernidade. 

4.1.2.8 A diagramação 

 
Figura 52: Destaque do elemento visual “diagramação”, com a simulação dos vetores de leitura 

identificados por este pesquisador no anúncio em análise. 
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A disposição dos elementos visuais do anúncio parece organizada de modo a 

estabelecer uma dinâmica entre o verbal e o visual, embora exista uma destacada ênfase na 

mulher/anjo. Esta dinamicidade decorre especialmente da configuração assimétrica da 

diagramação e da boa hierarquização dos elementos compositivos. Nota-se que, apesar do 

elemento plástico principal ser claramente simétrico, ele se encontra situado mais à esquerda 

do anúncio, de modo a não realçar esta simetria, o que possivelmente tornaria a diagramação 

mais monótona para o receptor. Título, texto e marca, embora ocupando bem menos destaque 

na composição, se encontram em local privilegiado na medida em que interagem com vetores 

de direção provenientes da imagem da mulher e dos telefones públicos: o aspecto longilíneo 

do corpo da mulher sugere aos olhos do receptor um vetor vertical (fig. 52) que encaminha o 

olhar para cima e, mais relevantemente, para a porção inferior do anúncio, onde se encontram 

as mãos e, mais importante, o apelo verbal; as linhas que delimitam o final da manga e da 

porção central da blusa da mulher (fig. 52) parecem produzir um vetor horizontal, dentro do 

princípio da boa continuação, ressaltando o interesse pelo título, o qual também acompanha 

esta configuração horizontal; a forma comum aos dois orelhões estimula que os olhos do 

receptor “saltem” de uma aparelho para o outro pela sua similaridade, podendo em algum 

momento seguir uma direção circular no orelhão da direita e depois seguir um vetor vertical 

em direção ao título. Finalmente, do título ao texto e à marca, esta parece uma seqüência 

natural àqueles que estão habituados à configuração tradicional dos anúncios. 

De modo geral, baseando-nos em técnicas visuais estudadas por Dondis (1997), 

podemos concluir que a composição do anúncio e a estruturação da imagem parecem causar 

ao receptor uma impressão de: economia, pela presença mínima de unidades visuais; 

simplicidade, pois tais unidades parecem livres de complicações; sutileza, por sua abordagem 

visual requintada e elegante; ênfase, na medida em que parece evidente ao receptor a ênfase 

compositiva sobre a gestalt do anjo; assimetria, pela notória variação de elementos e posições 

na composição do anúncio, rompendo com o equilíbrio axial da mulher com os telefones 

públicos. Destaca-se aqui o movimento compositivo proporcionado pela assimetria, tornando 

o anúncio extremamente convidativo e pertinente aos objetivos da comunicação. 

Molduras, quadros, tarjas e frases de alto destaque parecem ter sido excluídos com 

o objetivo de apagar ao máximo marcas da enunciação, estimulando uma certa proximidade 

com o público-alvo. 

Assim, podemos concluir que a diagramação do anúncio parece concebida com o 

objetivo de estimular a dinâmica entre o verbal e o visual, utilizando o olhar do espectador 
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com o eixo em torno do qual são dispostos todos os elementos para que ele se detenha ao 

máximo possível na leitura da peça. 

 

4.2 Análise do anúncio da SOS Mata Atlântica 

 

Figura 53: Anúncio da Fundação SOS Mata Atlântica 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 
  

O segundo anúncio em análise, veiculado em página dupla na mídia revista, faz parte de uma 

campanha publicitária da Fundação SOS Mata Atlântica na qual sempre encontramos a 

imagem de um tronco de árvore seco, sobre um fundo desfocado de uma aparente vegetação 

ou ambiente natural (fig. 53). O tronco, entretanto, se configura de modo a remeter à imagem 

de um esqueleto de animal, constituindo-se assim a metáfora visual que pretendemos analisar. 

À esquerda encontramos o título “Quem destrói florestas não mata apenas árvores”. Na 

extremidade inferior direita temos um texto com telefone, fax e e-mail da fundação, bem 

como a sua marca assinando o anúncio. 

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização não-governamental criada em 

1986 com o objetivo de defender os remanescentes da Mata Atlântica, preservar o patrimônio 

natural, histórico e cultural desta região. O anúncio em análise recebeu premiação bronze na 

edição de 2000 do Anuário do Clube de Criação de São Paulo. 
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4.2.1 Registro verbal 

O registro verbal do anúncio é composto de título, texto argumentativo e nome do 

anunciante. No título “Quem destrói árvores não mata apenas árvores” predomina a função 

referencial, oferecendo ao receptor a informação necessária para compreender a imagem 

apresentada no anúncio. Assim, trata-se de um recurso de ancoragem, visto que o título 

pretende direcionar a interpretação dada ao tronco de árvore. Implicitamente, ele comunica: 

“Quem destrói árvores não mata apenas árvores, mas animais também. A imagem ao lado é 

um jogo visual no qual metaforicamente demonstramos que em cada árvore morta é possível 

vislumbrar um animal morto”. O decorrer do registro verbal também é predominantemente 

referencial: “Para ajudar ou se filiar, fone: (0x11) 887 11 95. Fax (0xx11) 885-1680 Internet: 

www.mataatlântica.org.br e-mail: ...” Finalmente, como assinatura, o nome da Fundação, 

“SOS Mata Atlântica”, comunica retoricamente a proposta  da organização, que é socorrer o 

patrimônio natural ameaçado, ao mesmo tempo em que convoca o receptor a fazer o mesmo 

pela mensagem de SOS amplamente conhecida. 

De modo geral, percebemos que a imagem, em conjunto com o nome do 

anunciante, já oferecia os meios necessários para uma interpretação razoavelmente coerente 

com as intenções do anunciante, convocando o campo tópico de agressão ao meio ambiente. 

Entretanto, ao articularmos estes elementos com outros do registro verbal, em especial o 

título, esta interpretação pode ser dada como mais certa, porque no primeiro caso, apesar de 

articular a inferência esperada, o receptor ainda poderia ficar em dúvida se fizera a 

interpretação relevante para o anunciante ou não. O título, então, dissipa estas dúvidas ao 

ampliar as conseqüências de uma agressão às florestas, o que incluiria os animais 

representados pela gestalt em toda a campanha, como veremos mais adiante. 

4.2.2 Registro visual 

No registro visual do anúncio, destacamos para análise os semas “tronco de 

árvore”, “esqueleto de animal”, “marca da Fundação SOS Mata Atlântica”, “contexto 

pictórico”, além do fundo, da cor, dos tipos e da diagramação. Neste caso, diferentemente do 

que aconteceu no anúncio da empresa Telefônica, percebemos uma sobreposição existente 

entre o fundo e o sema que funciona como contexto pictórico - a ambientação da floresta. 

4.2.2.1 Sema 1 – Tronco de árvore 

Este sema apresenta-se suprimido em parte pelo enquadramento da foto, de modo 

a destacar os elementos que interessam à construção do discurso metafórico. Encontramos 

aqui um tronco bastante seco, o qual podemos inferir tratar-se de uma árvore morta, visto que 

possui muitas reentrâncias que valorizam sua textura seca e sem vida. A imagem é 
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apresentada bastante próxima do receptor, favorecendo uma imediaticidade de sua percepção, 

um estar ali bem diante de seus olhos que favorece sua imersão na atmosfera proposta. A 

identificação do anunciante, uma fundação que protege a Mata Atlântica, oferece ao receptor 

um contexto em que a morte daquela árvore não deve ser considerada como um caso isolado, 

mas uma representação antonomásica de muitas outras árvores da Mata Atlântica, a qual vem 

sendo devastada pelo homem. O tronco morto é, portanto, um representante em estado puro 

da flora brasileira agredida pelo desmatamento e que a fundação pretende ajudar a preservar. 

Dessa forma, a imagem nos convoca um campo tópico de “agressão ao meio ambiente”, 

“inconseqüência dos atos humanos”, “morte” e “devastação”. 

 
Figura 54: Destaque do sema “tronco”, realizado por este pesquisador a partir da fig. 53. 

 

4.2.2.2 Sema 2 – Esqueleto de animal 

Ao visualizar o anúncio, um dos primeiros aspectos que desperta a atenção do 

receptor é a semelhança entre o tronco de árvore e o esqueleto de um animal (fig.54). Partindo 

da premissa de que o anunciante será otimamente relevante em sua comunicação, o receptor 

buscará então um contexto que permita entender a finalidade de tal semelhança para a marca 

anunciante. 

Sendo este sema referente à metáfora visual que pretendemos analisar, nós o 

investigaremos aplicando as perguntas essenciais propostas por Forceville (1996).  Na 

primeira questão, precisamos identificar quais os dois termos da metáfora e como os 

percebemos. Um dos sujeitos apresenta-se ao receptor sob a forma do tronco de árvore 

comentado anteriormente e seu reconhecimento se deve principalmente a uma percepção 

direta, baseada em princípios da gestalt como o da familiaridade, já que reconhecemos o 

tronco como tal, e simplicidade, visto que é a configuração visual mais simples de ser 

apreendida no contexto de um anúncio da Fundação SOS Mata Atlântica. Entretanto, tal 

leitura não esgota as possibilidades de interpretação da imagem. Muito fortemente 

percebemos a gestalt do esqueleto de um animal, devido a uma reentrância que forma o olho e 
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o próprio formato do tronco, que sugere dorso, cabeça e a boca aberta dele. Esta é a 

explicação mais simples e é percebida com base nos princípios da familiaridade e fechamento, 

visto que somos convidados a completar as partes do animal que a imagem não mostra. Não 

se pode assegurar com exatidão que animal é este, embora possamos arriscar tratar-se de um 

roedor, provavelmente uma capivara. Entretanto, não podemos garantir que o receptor irá 

identificar a gestalt como tal e nem acreditamos que isto seja essencial para a construção do 

sentido metafórico. Do ponto de vista argumentativo, a metáfora visual não busca representar 

um animal específico, como seria o caso da capivara, mas toda a fauna presente na mata, 

numa antonomásia visual. Assim, podemos considerar que um dos termos da metáfora está 

expresso visualmente e outro recuperável por um processo de implicações e pela articulação 

perceptiva dos elementos plástico-icônicos. 

A segunda questão, sobre qual a ordem dos dois termos e como os reconhecemos, 

pode ser respondida com base na identificação do título e não apenas do anunciante, como 

aconteceu em outras análises. Sendo a Fundação SOS Mata Atlântica uma ONG que cuida da 

preservação do meio ambiente, suas atividades incluiriam a luta pela preservação não só da 

flora como da fauna também, de modo que ambos os sujeitos estão metonimicamente 

associados à fundação. Entretanto, pela forma como o título foi redigido, percebe-se que o 

objetivo do anúncio é mostrar conseqüências no desequilíbrio ecológico pelo desmatamento: 

“Quem destrói florestas não mata apenas árvores”. Assim, o anúncio propõe uma relação de 

causa e conseqüência entre a morte das árvores e dos animais, pois a flora morta é a iniciadora 

do processo de padecimento da fauna, privilegiando a preservação da flora. Assim, torna-se 

mais relevante aceitar que o tronco de árvore é o sujeito primário e o esqueleto do animal o 

secundário, resumindo-se conceitualmente a metáfora como “O TRONCO DE ÁRVORE 

SECO É UM ESQUELETO DE ANIMAL.” 

A terceira pergunta refere-se a quais propriedades são transferidas do sujeito 

secundário para o primário e como as reconhecemos. Neste caso, são transferidas 

basicamente propriedades morfológicas do animal para o tronco, como já foi explicado 

anteriormente. Os princípios da gestalt, mais uma vez, são essenciais para que se crie a 

relação de semelhança. O próprio formato do tronco parece configurado de modo a conotar o 

animal, sendo que a reentrância que sugere a boca adquire especial dramaticidade por indicar 

um grunhido, um pedido de socorro. Dessa forma, existe uma aparente modelação da imagem 

para ativar este tipo de percepção no receptor, a qual é programada para constituir um tipo de 

visualização específica da parte do espectador. 
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O enquadramento foi construído para realçar as propriedades em acordo com o 

princípio da relevância, ou seja, foi destacado na imagem aquilo que mais valoriza a gestalt, 

criando assim a similaridade metafórica. Assim, parte da imagem do tronco foi suprimida, de 

modo que o receptor venha a completar um corpo do animal e não o restante do tronco. Este 

recurso também foi utilizado em outras peças publicitárias da mesma campanha, nas quais são 

sugeridos metaforicamente um jacaré, um cisne e um tamanduá, entre outras possibilidades de 

interpretação (fig. 55, 56 e 57): 

 

Figura 55: Anúncio da Fundação SOS Mata Atlântica no qual se sugere a gestalt de um jacaré. 
Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

 
 

Figura 56: Anúncio da Fundação SOS Mata Atlântica em que se sugere a gestalt de um cisne, entre outras 
possibilidades de interpretação. Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 
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Figura 57: Anúncio da Fundação SOS Mata Atlântica em que se sugere a gestalt de um tamanduá, 
entre outras possibilidades de interpretação. Fonte: CD-ROM 25º Anuário de Criação, 2000. 

 

Outro aspecto importante é a forte tensão entre denotação e conotação na imagem. 

De forma fugidia, o receptor apreende aquele tronco como uma imagem comum, livre dos 

processos de modelação discursiva típicos da mensagem publicitária e se surpreende com sua 

semelhança a um animal. Ele poderá, ainda, ficar em dúvida se aquela árvore de fato foi 

encontrada com aquela configuração que remete ao animal grunhindo ou se ela foi assim 

modelada com finalidade retórica. Este aspecto, mais uma vez, confere à metáfora visual uma 

impressão inusitada e até digna de admiração da parte de quem a percebe. 

Em geral, a metáfora do esqueleto do animal nos convoca e reforça campos 

tópicos similares aos do sema “tronco de arvore seco”, como morte, devastação e 

inconseqüência dos atos humanos.  Entretanto, adquire especial força devido à aparente 

expressão de dor do animal dada pela sugestão de grunhido, dando a impressão não apenas de 

morte, mas de morte cruel. Esta articulação de premissas permitirá ao receptor inferir 

entinemas como (a) “a fauna e a flora da Mata Atlântica estão sofrendo, você precisa ajudar a 

Fundação SOS Mata Atlântica”, (b) “os animais e as florestas da Mata Atlântica precisam de 

você, seja mais um a se filiar à fundação” e (c) “informe-se sobre a devastação da Mata 

Atlântica, este problema também diz respeito a você”. Ideologicamente, portanto, o anúncio 

prega a responsabilidade do homem perante os atos contra a natureza, tentando mostrar que 

toda a sociedade precisa aderir à causa ecológica e tomar uma atitude para que a devastação 

seja contida.  
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4.2.2.3 Sema 3 – Contexto pictórico – ambiente natural 

 
Figura 58: Simulação e destaque do contexto pictórico “ambiente natural”, 

realizados por este pesquisador a partir da fig. 53. 
 

O contexto pictórico informa ao receptor que “este é um ambiente natural”. É 

composto de uma massa visual desfocada, na qual predomina a cor verde em variações mais 

intensas e dessaturadas. Por si só, o fundo não informa se tratar da Mata Atlântica. Apesar 

disto, articulado ao contexto verbal do anúncio e a outros semas, permite ao receptor inferir 

que se trata de uma imagem da floresta em questão. Mesmo com a imagem desfocada, 

percebe-se nela um ambiente aberto, sem árvores de grande porte – o que fortalece o título, no 

qual são mencionadas “florestas” e não se vê uma ambientação típica esperada para este 

campo tópico. O sema, portanto, mobiliza um campo tópico de natureza, repercutindo no 

nível entinemático como uma natureza devastada.  

4.2.2.4 Sema 4 – A marca 

 
Figura 59: Destaque da marca da Fundação SOS Mata Atlântica, realizado por este 

pesquisador a partir da figura 53 
 

A marca da Fundação SOS Mata Atlântica vale-se do símbolo hipercodificado da 

bandeira do Brasil com pequena modificação ou ruído visual, numa mudança de clichê. O 

verde de sua forma retangular, que representa a flora brasileira, encontra-se parcialmente 

suprimido em diagonal, sugerindo uma provável continuidade de devastação da Mata 

Atlântica. Mais uma vez, os princípios da gestalt se mostram importantes na compreensão de 

um dos semas: o da familiaridade, porque só reconhecemos o símbolo como a bandeira 
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porque ela nos é hipercodificada, e o do fechamento porque somos capazes de completar o 

retângulo na região em que o verde foi suprimido. A marca é, portanto, um sema poderoso por 

convocar o campo tópico do patriotismo, ao mesmo tempo em que conota graficamente o 

principal problema do qual se ocupa a Fundação de forma extremamente objetiva e rápida. 

4.2.2.5 O fundo 

Apesar de o fundo conter informações visuais importantes para a construção do 

sentido metafórico, visto que pertence à própria foto do tronco de árvore e contém o sema 

“ambientação de floresta” (fig. 58), ele também cumpre aqui um papel de neutralidade. Ao 

mesmo tempo em que oferece contextualização pictórica à metáfora visual proposta, o fundo 

apresenta-se desfocado e com poucos elementos visuais, basicamente uma textura verde que 

só adquire significado baseado no princípio da relevância, para atender ao contexto da gestalt 

proposta e de todo o anúncio. Como percebemos na análise anterior, acreditamos que tal 

economia se dá com o objetivo de destacar a metáfora visual proposta, de modo a não 

competir com ela e impedir a visualização das características morfológicas mais relevantes 

para o discurso metafórico. Além disso, o fundo demonstra eficiência em contrastar com os 

tipos utilizados no título, texto e marca, oferecendo assim uma boa leitura dos registros 

verbais. 

4.2.2.6 A cor 

 
(a)                                                                                                                                                                       (b)              

Figura 60: Destaques do elemento visual “cor”, realizados por este pesquisador a partir da fig. 53. 
 

Os estímulos cromáticos do anúncio são predominantemente dessaturados (fig. 60 

a), com variações tonais de verde que remetem à devastação da Mata Atlântica. Estes 

elementos visuais, pois, participam ativamente do efeito discursivo metafórico, visto que 

dramatizam a imagem seca do tronco de árvore e ressaltam a naturalidade do contexto 

pictórico. O verde representa metonimicamente a causa da Fundação SOS Mata Atlântica - 

uma propriedade da mata que é tomada metonimicamente como toda a mata - e o fato de ele 

apresentar-se esmaecido conota por extensão metonímica que o mesmo acontece com o 

restante da floresta. Esta intenção torna-se mais evidente ainda quando nos concentramos 

sobre as cores da marca da fundação (fig. 60b), cujos estímulos cromáticos, mais saturados, 
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remetem à bandeira do Brasil e destaca-se a supressão do verde buscando, mais uma vez, 

iconizar o desmatamento. 

4.2.2.7 Os tipos 

 
Figura 61: Destaque da tipografia, realizados por este pesquisador a partir da fig. 53. 

 

Os tipos apresentados no título e texto mantém entre si uma relação de 

concordância em que predomina a minimidade, sutileza e a simplicidade. No título, por 

exemplo, a minimização cria no receptor uma ênfase pelo vazio ao seu redor, bem como uma 

atmosfera mais intimista para o que está sendo comunicado. A impressão é de que os tipos 

tentam tornar o registro verbal o mais discreto possível, de modo a realçar o apelo pictórico. 

Acreditamos tratar-se, mais uma vez, de uma tentativa de apagar traços da enunciação e 

valorizar a impressão da imediaticidade entre o motivo plástico icônico e o receptor, fazendo-

o esquecer-se temporariamente da intermediação da mensagem publicitária. 

4.2.2.8 A diagramação 

 

Figura 62: Simulação dos vetores de leitura, realizada por este pesquisador a partir da fig. 53. 
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A diagramação (fig. 62) foi construída de modo a realçar a relação entre o registro 

verbal e o registro visual. Ela é assimétrica e sugere movimento pela dinâmica estabelecida 

por seus componentes. O título ocupa um espaço dentro da imagem que cria uma ênfase em 

torno dele, dado o vazio de estímulos visuais ao seu redor. Sua configuração horizontal 

direciona o olhar do receptor para a imagem do tronco de árvore morta que, em sua gestalt, 

remete a um animal grunhindo, como verificamos anteriormente. O olhar do receptor poderá 

explorar o contorno do animal, subindo do suposto dorso até a cabeça, concentrando-se em 

seguida na região do fundo, localizada na saliência que forma a boca – bastante valorizada 

visualmente pela forma da árvore. Estando o animal direcionado para a direita e com sua 

suposta boca aberta, este sentido valoriza o vetor de leitura da esquerda para a direita. Uma 

das saliências da imagem que compõem sua boca estabelece uma diagonal descendente que 

direciona o olhar para o texto. Este, por sua vez, está organizado em um bloco visual que 

valoriza a verticalidade, constituindo assim um vetor em direção à marca, em especial para o 

símbolo da bandeira brasileira modificada. Da marca, em geral, destacamos o vetor formado 

pelo logotipo, direcionando o olhar do receptor mais uma vez para o símbolo, o que o valoriza 

novamente o processo de apreensão visual da peça publicitária. 

De modo geral, a diagramação do anúncio e seus elementos plásticos convocam 

no emissor impressões de clareza, dada a nitidez e detalhamento que reconhecemos a árvore 

seca; difusidade, sugerida pelo aspecto desfocado do fundo; simplicidade, pela opção por um 

número reduzido de elementos visuais; dinamicidade, sugerida pelos diversos vetores de 

leitura que articulam a imagem  ao título, ao texto e à assinatura; assimetria, porque a 

disposição dos elementos não se mostra formal e espelhada; economia, pelos poucos 

elementos visuais e disposição deles em pontos específicos que concentram a atenção do 

receptor em poucas regiões. 

 

4.3 Análise do anúncio do colírio Lerin. 

 

O terceiro anúncio escolhido para análise tem como anunciante o colírio Lerin e foi veiculado 

em duas páginas de revista dispostas lado a lado (fig. 63). Nele, apresenta-se a imagem de um 

olho humano em grande dimensão, ocupando a quase totalidade do anúncio, no qual temos 

inserido um limpador de pára-brisa em aparente movimento, como que a limpar o olho do 

mesmo modo que faria ao pára-brisa de um carro. Na extremidade inferior direita, 

encontramos a imagem da caixa do produto e do próprio colírio, ambos desempenhando o 
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papel de assinatura. O anúncio busca estabelecer uma relação metafórica entre o olho e um 

pára-brisa e, como desdobramento, uma relação funcional entre o limpador de pára-brisa e o 

colírio Lerin. 

 

 

Figura 63: Anúncio do colírio Lerim. Fonte: 22º  Anuário de Criação, 1997, p. 149. 
 

4.3.1 Registro verbal 

Neste caso específico, o anúncio não apresenta título ou texto a ser analisado. 

Destacamos apenas como registro verbal as informações contidas na embalagem externa e no 

próprio produto, dentre as quais o nome “Colírio Lerin” é, de longe, a mais relevante, na 

medida em que informa ao receptor quem é o anunciante. Percebe-se ainda que este encontra-

se submetido aos regimes de um registro visual por estar contido na imagem do produto e da 

embalagem externa, parecendo pertencer ao registro visual e não ao verbal. A ausência deste 

registro confere ao anúncio certo apuro criativo, pois estamos habituados a anúncios cuja 

estrutura inclui elementos como título, texto, slogan e marca. Ao abrir mão do uso de um 

registro verbal, a comunicação surpreendente o receptor com sua capacidade de comunicar a 

mensagem assim mesmo, independente dos recursos verbais convencionais. 

4.3.2. Registro visual 

Do registro visual, destacamos para análise os semas “olho”, “limpador de pára-

brisa e mancha”, a metáfora visual do pára-brisa, o colírio e sua embalagem, bem como 

registros complementares como o fundo, a cor e a diagramação. 

 

 

 



 168

4.3.2.1 Sema 1 – O olho 

 
Figura 64: Simulação e destaque do sema “olho” realizado  

por este pesquisador a partir da  figura 63. 
 

A imagem do olho ocupa a maior parte do anúncio e apresenta-se frontalmente 

para o receptor, numa configuração de impacto. Seu hiperdimensionamento presta-se à 

exploração da riqueza de detalhes da foto, bem como a uma apresentação imediata. O olho 

parece estar ali, numa escala incomum, prestando-se à apreciação em uma riqueza de detalhes 

com a qual o receptor não está acostumado a examinar. A coloração azul, bem como os cílios 

maquiados e a cor de pele branca e etérea sugerem apuro estético e beleza idealizada. Esta 

beleza convoca-nos ao campo tópico do mundo da moda e das modelos publicitárias, uma vez 

que feminilidade e suavidade da imagem sugerem que o olho pertence ao sexo feminino. 

Apesar disso, acreditamos que esta distinção de gênero não seja uma variável 

relevante em nossa análise: ela está a serviço do apuro estético do anúncio e não de uma 

segmentação de público-alvo por sexo, como poderíamos também especular. O apuro estético, 

por sua vez, ameniza a situação bizarra em que o olho está inserido, na qual um limpador de 

pára-brisa parece ter deslizado sobre a sua superfície, deixando um rastro de limpeza, como 

veremos na análise do próximo sema. 

 Entretanto, destacamos ainda o aspecto ideológico da beleza do olho, visto que, 

mais uma vez, a publicidade reforça através da imagem o culto ao belo, particularmente da 

beleza feminina, e ao padrão estético das modelos sofisticadas – tudo a serviço da ideologia 

do consumo. 

4.3.2.2 Sema 2 – A mancha e o limpador de pára-brisa. 

O limpador de pára-brisa é o elemento que funciona como ruído visual na peça 

publicitária, convocando a atenção do receptor pela estranheza do contexto pictórico em que 

está inserido. Sua escala em relação à imagem do olho não pertence ao mundo real e a função 

de limpeza desempenhada não corresponde ao uso comum do mecanismo, estabelecendo-se 

uma ficção. Por metonímia de parte substituindo o todo, o limpador indexa o pára-brisa 
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ausente e o carro de onde teria sido extraído, ambos pertencentes ao mundo real, em que 

normalmente os vemos. A mancha mais clara presente no olho, numa forma que remete à 

trajetória do mecanismo, sugere que o limpador acaba de melhorar a capacidade de 

visualização, funcionando também como uma metonímia de efeito remetendo a uma causa: a 

área mais clara seria o efeito da passagem do limpador de pára-brisa sobre a superfície.  O 

campo tópico sugerido é, então, o da automaticidade, do movimento repetido, da limpeza e da 

transparência que faz enxergar melhor. 

 
Figura 65: Simulação e destaque do sema “limpador de pára-brisa” realizado 

por este pesquisador a partir da  figura 63. 
 

4.3.2.3 Sema 3 - A metáfora visual do pára-brisa. 

 
Figura 66: Simulação e destaque do sema “metáfora visual do pára-brisa”, realizado 

por este pesquisador a partir da  figura 63. 
 

Esta metáfora enquadra-se na categoria proposta por Forceville (1996) de dois 

termos visualmente presentes e hibridizados. O receptor, ao deparar-se com o anúncio, 

perceberá facilmente os dois sujeitos: o olho, ressaltado pela sua grande dimensão, e o pára-

brisa, do qual só encontramos o limpador, destacado visualmente como ruído. Ressaltamos 

que, enquanto a identificação do olho é mais fácil e acessível, a do pára-brisa envolve 

processos mais elaborados: (a) implica na resolução de um algoritmo metonímico em que uma 

parte remete ao todo, de modo que o limpador nos leva a uma associação com o pára-brisa; 

(b) considera a mancha de limpeza, sugerida pelo rastro do limpador, como um índice do 

movimento por ele realizado e também indicativa de uma representação visual própria do 
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campo semântico dos carros; (c) articula uma equivalência de alguns aspectos morfológicos 

relevantes entre a forma do olho e o pára-brisa de um carro, criada pela presença ou adição do 

limpador. Assim, das três questões essenciais para compreensão do fenômeno da metáfora 

visual já respondemos a  primeira: quais são os dois termos e como os percebemos. 

A imagem apresentada, então, é intrigante, bizarra e inesperada, levando o 

receptor a questionar o que a tornaria relevante em um anúncio. A busca de um registro verbal 

de apoio será decisiva para sua interpretação, sendo encontrado apenas de forma iconizada na 

embalagem que funciona como assinatura. É só diante desta informação que se poderá 

conhecer a ordem dos dois termos, o que responderia a segunda questão proposta por 

Forceville em suas análises. Sendo uma marca de Colírio o emissor da mensagem, parece 

mais relevante que o olho seja o sujeito primário e o pára-brisa o secundário e não o 

contrário, uma vez que o olho pertence ao campo semântico do colírio e o pára-brisa 

distancia-se dele. A metáfora, portanto, se configura como “O OLHO É UM PÁRA-BRISA”. 

Finalmente, atendendo à terceira questão na análise da metáfora visual, 

identificamos que as características projetadas do olho para o pára-brisa são 

predominantemente morfológicas: a forma do pára-brisa parece projetada 

fantasmagoricamente sobre a forma do olho; seu aspecto translúcido e vítreo também. Esta 

transferência é percebida com base em um princípio da simplicidade, uma vez que a 

sobreposição fantasmagórica do pára-brisa sobre o olho se dá por uma simplificação do 

mesmo, tornando relevantes algumas propriedades e outras não; também se faz importante o 

princípio da familiaridade, visto que só associamos a imagem apresentada a um pára-brisa 

porque o conhecemos anteriormente. Destacamos ainda uma equivalência funcional entre os 

dois termos da metáfora: tanto o pára-brisa como o olho possibilitam visualização para o 

homem, embora em níveis distintos. O olho permite ao ser humano visualizar diretamente, 

enquanto que o pára-brisa, por ser transparente, possibilita ao olho a visualização externa; 

como o olho pertence ao homem, a relação de posse estende metonimicamente que o pára-

brisa também permite ao homem ver. Para que tal similaridade seja percebida, será convocado 

no receptor um saber próprio do senso comum – o de que olhos enxergam e de que os pára-

brisas, por serem transparentes, permitem a visualização externa para quem está no interior do 

carro. 

4.3.2.4 Sema 4. A metáfora visual do limpador de pára-brisa 

A percepção da metáfora analisada anteriormente não esgota o discurso 

metafórico do anúncio. Perceber a semelhança morfológica/funcional entre o olho e o pára-

brisa não atende a um princípio de relevância: não haverá pertinência de uso do recurso, a 
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menos que seja estabelecida uma equivalência entre o colírio e o limpador de pára-brisa. 

Dessa forma, o receptor, num desdobramento do conceito metafórico apresentado 

anteriormente, articulará facilmente uma segunda metáfora fundamental para corresponder ao 

pressuposto de que o anunciante pretende ser relevante em sua comunicação: “O COLÍRIO É 

O LIMPADOR DE PÁRA-BRISA”. Os dois termos deste desdobramento estão visualmente 

presentes, não estão hibridizados e nem constituem uma símile. A ordem dos sujeitos na 

metáfora é fácil de ser inferida, visto que o anunciante é uma marca de colírio e não de 

limpadores de pára-brisas. A semelhança criada é funcional: ambos limpam, sendo que o 

limpador transfere ao colírio sua eficiência, rapidez e praticidade. Os dois sujeitos apresentam 

uma estrutura interna altamente familiar ao receptor, mas a conexão mostra-se inesperada e 

lúdica, de modo que o objetivo é impactar pelo surpreendente. 

 
Figura 67: Destaques dos dois termos visualmente presentes da metáfora visual do limpador de pára-brisa, 

realizados por este pesquisador a partir da  figura 63. 
 

Por outro lado, semelhanças morfológicas e subjetivas entre os dois termos não 

são pertinentes ao contexto, ficando reservadas ao campo das implicações fracas e de 

responsabilidade única do receptor. Para que se chegue, portanto, à interpretação metafórica 

esperada, tudo que é preciso saber é que colírios limpam a visão, bem como o limpador de 

pára-brisa. Não será impossível que, no campo das implicações fracas, um ou outro receptor 

venha a articular projeções de propriedades do limpador como sua mecanicidade e rispidez de 

movimento, criando associações de que o colírio pode ser doloroso. Daí que a implicação 

forte de que um anúncio faz uma declaração positiva sobre o anunciante tratará de amenizar 

tal associação, revertendo a metáfora mais uma vez a favor do anunciante. 

Num receptor modelo, portanto, pode-se articular em um nível entinemático 

implicações fortes como: (a) “o colírio Lerin limpa a sua visão com rapidez e praticidade”; (b) 

o “Colírio Lerin investiu em uma publicidade inteligente, porque considera seu consumidor 

inteligente” (c) o Colírio Lerin é uma marca melhor que as outras, pois investe em uma 

comunicação criativa”.  
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Vale ressaltar que a imagem não apresenta grande tensão entre denotação e 

conotação.  Ela é explícita e fortemente conotada, não aparenta inocente ao receptor porque se 

mostra bastante artificial, uma vez que não existe situação equivalente no cotidiano na qual se 

possa encontrar um limpador de pára-brisa aplicado a um olho. A imagem, pois, é fantástica e 

assumidamente organizada para obter o efeito discursivo metafórico - somente o receptor 

muito ingênuo não perceberá a trucagem visual por mais bem realizada que tenha sido. 

4.3.2.5 Sema 5 – A embalagem e o produto. 

 
Figura 68: Destaque da embalagem do Colírio Lerim, realizado 

por este pesquisador a partir da  figura 63. 
 

Mais uma vez, a assinatura do anúncio estabelece uma relação metonímica do 

conteúdo impresso substituindo o suporte de impressão: o produto e sua embalagem externa 

informam ao receptor quem é o anunciante. Este tipo de configuração plástico-icônica da 

marca está a serviço de certa sofisticação na estratégia discursiva, pois, na medida em que se 

dispensa a utilização da marca e se assina com o produto, no contexto de anúncio sem título 

ou texto, a peça publicitária aparenta comunicar sua afirmação básica sem requisitar nenhum 

registro verbal explícito. Esta ausência conota inteligência, prestígio e só é possível porque o 

verbal encontra-se iconizado e sujeito aos regimes da imagem no qual está inserido de forma 

redundante, tanto no produto como em sua embalagem externa. Esta assinatura também 

contribui na fixação e reconhecimento do Colírio Lerin em um nível que apenas a marca não 

atenderia, pois informa como o produto é visualmente e não apenas sua marca. 

5.3.2.6 A cor 

 
(a)                                                                                                                    (b) 

Figura 69: Destaques de cores encontradas no anúncio em análise, realizados 
por este pesquisador a partir da  figura 63. 
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A informação cromática no anúncio cumpre basicamente uma função estética. A 

íris azul conota beleza idealizada e se harmoniza tranqüilamente com o verde predominante 

no produto e em sua embalagem. Podemos especular que ela também conota higiene e 

suavidade. A cor de pele presente é estilizadamente branca, destituída das tonalidades 

habituais encontradas mesmo entre os caucasianos. A cor, portanto, conota sofisticação e 

suavidade. Entretanto, não interfere diretamente na identificação dos termos da metáfora, na 

ordem deles ou na transferência de propriedades. Arriscamos que, mesmo em uma versão em 

preto e branco do anúncio, ainda explicitaríamos o discurso metafórico, só que destituído de 

algumas de suas qualidades estéticas. O que há de mais importante dentro da construção do 

sentido metafórico é a variação tonal no branco do olho, que nos permite perceber a “mancha 

de limpeza” que representa a trajetória do limpador de pára-brisa, mas esta informação 

também não se perderia em uma versão em preto e branco, pois é tonal. 

5.3.2.7 O fundo 

Neste caso, o fundo pertence ao contexto pictórico de sema olho. Não se trata de 

um fundo artificial e produzido em estúdio, mas pertencente à própria foto e ocupando quase 

todo o espaço bidimensional que preenche o anúncio. Pela sua cor e tonalidade, também 

cumpre uma função neutra de destacar os elementos visuais mais relevantes, embora conote 

sofisticação e apuro estético. Mais que isso: o fundo também nos informa que o limpador de 

pára-brisa e a mancha foram adicionados à imagem do olho e não o contrário, visto que 

poderíamos também considerar a hipótese de que o olho substitui o pára-brisa de um carro. 

Sendo o fundo pertencente ao olho e não ao limpador, podemos inferir que a similaridade 

criada pelo discurso metafórico utiliza como elemento operador a adição de uma imagem 

surpreendente e não uma substituição.  

4.3.2.8 A diagramação 

Dada a economia de elementos verbais e visuais na peça publicitária, a 

diagramação também segue esta tendência. A imagem do olho ocupa quase a totalidade do 

anúncio, buscando impacto pelo tamanho. A assinatura, configurada pelo produto e sua 

embalagem externa, está disposta na extremidade inferior direita, em que habitualmente é 

encontrada em anúncios. Destaca-se o uso de uma moldura branca como elemento acessório, 

cercando todo o anúncio. Sua utilização tem finalidade estética e alcança efeito mais apurado 

especialmente pela sobreposição da assinatura sobre ela, de modo que o produto e a 

embalagem situam-se tanto sobrepostos à imagem do olho como à moldura. O recurso causa 

ao receptor uma impressão maior de profundidade, além de parecer unir dois planos 

diferentes. A assinatura também realça o tamanho exagerado do olho e vice-versa: numa 
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escala desproporcional para as condições do mundo real, o produto e sua embalagem parecem 

muito menores que o olho, estabelecendo assim um contraste de tamanho de extremo impacto. 

 

Figura 70: Simulação dos vetores de leitura no anúncio do colírio Lerin, realizado 
por este pesquisador a partir da figura 63. 

 

Desta forma, o anúncio causa ao receptor a impressão de clareza, porque tudo que 

se apresenta é facilmente reconhecido; simplicidade, porque a peça publicitária parece livre de 

complicações secundárias; economia, porque os recursos visuais utilizados são bastante 

objetivos e limitados; exagero, dado o tamanho da imagem do olho; minimização, 

proporcionada pela redução do limpador de pára-brisa e pelas imagens da assinatura; sutileza, 

sugerida pela suavidade da harmonia cromática; ruído visual, estabelecido pela presença do 

limpador de pára-brisa sobre o olho. 

Poderíamos especular que, ao deparar-se com o anúncio (fig. 70), o receptor será 

impactado inicialmente pelo azul da íris, cuja intensidade e extensão o destaca do restante dos 

estímulos, bem como pela presença do limpador de pára-brisa em local extraordinário. O 

reflexo luminoso também contribuirá para que esta seja uma zona de grande atenção. Em 

seguida, o receptor poderá então esquadrinhar a imagem como um todo e apreender a forma 

circular do olho, forma básica que por si só já tem grande capacidade de concentrar a atenção 

humana. Verificará a presença da mancha de limpeza no globo ocular, começando pela 

diagonal da esquerda, para seguir o movimento aparente das linhas circulares em direção 

novamente ao limpador, que está em outra diagonal. Intrigado pela imagem surpreendente, 

buscará algum registro verbal de apoio e intuitivamente tentará encontrá-lo na extremidade 
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inferior direita, onde está habituado a encontrar a assinatura de anúncios – e, de fato, ali a 

encontra. 

 

4.4 Análise do anúncio da sandália Havaianas Top 

 

Figura 71: Anúncio da marca de sandálias Havaianas Top. Fonte: 23º  Anuário de Criação, 1998, p. 277. 

 

Neste quarto anúncio, veiculado em página dupla da mídia revista, apresenta-se, numa visão 

superior, a imagem de uma sandália Havaianas (fig. 71), a qual se encontra coberta de areia 

em suas extremidades e aparentemente mergulhada em água transparente do mar. Ao seu 

redor, notamos a presença de algumas conchas e búzios. Na extremidade superior esquerda do 

anúncio, encontramos o título, cujos tipos estão submetidos a uma distorção gráfica ondulada: 

“Monumentos, não esqueçam o pedestal”. Na extremidade inferior direita, localiza-se a marca 

“Havaianas Top”, bem como o slogan “Exija as legítimas”. Logo abaixo da marca, composta 

de modo a parecer parte da assinatura, também encontramos as frases de alto destaque “Novo 

formato. 10 novas cores.”, sobrepostas à imagem da sandália invertida e divida em 10 cores. 
 

4.4.1 O registro verbal 

O registro verbal do anúncio inclui título, o nome da marca, o slogan e duas frases 

de alto destaque, cujo destaque, aliás, foi um tanto comedido. No título “Monumentos, não 

esqueçam o pedestal”, identificamos inicialmente a função fática da linguagem, visto que ao 

utilizar, como vocativo, “Monumentos”, o anúncio parece dirigir-se diretamente ao receptor. 

A função poética também se apresenta, uma vez que a metáfora do anúncio é introduzida no 
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título, como veremos mais adiante. A função conativa mostra-se presente pelo uso do 

imperativo em “não esqueçam”. 

De modo geral, o título não só é um elemento chave para a metáfora proposta 

como seleciona o tipo de receptor ao qual se dirige: aquele que se acha ou gostaria de ser um 

monumento. Percebe-se ainda que o título não se esclarece por inteiro: embora o receptor 

possa inferir que ao utilizar o termo “monumentos” que o anúncio tenta se dirigir a ele, não há 

como saber, apenas pelo registro verbal, a qual tipo de pedestal o título se refere. O receptor 

lerá o título e, partindo da premissa de que o anunciante tenta ser otimamente relevante e fazer 

uma declaração favorável sobre o produto anunciado, buscará um contexto em que esta 

declaração se justifique metaforicamente. 

A imagem da sandália, por sua vez, atua como o estímulo que informa ao receptor 

o tipo de pedestal ao qual o título se refere, numa situação  em que a imagem parece ancorar o 

texto, embora o contrário também aconteça. Destaca-se aqui a rapidez e objetividade da 

comunicação: enquanto em outros anúncios analisados a construção de sentido dependia de 

prosseguirmos na leitura de um texto ou frase de fechamento, neste caso a simples articulação 

entre o título e imagem da sandália, a qual é hipercodificada e por isso facilmente reconhecida 

como Havaianas, já é suficiente para que o receptor dê por compreendido o anúncio, ainda 

que existam outros registros a considerar. 

O nome do anunciante especifica a qual marca o produto pertence, repetido tanto 

na imagem da sandália como na assinatura “Havaianas Top”. Destacamos especialmente o 

uso conotativo do termo “Top”, o qual nos convoca um campo tópico de modelos e 

passarelas, associado à expressão “top model”, e também nos leva a uma impressão de 

superioridade, fazendo parecer que o modelo em questão está no topo ou é uma versão 

aprimorada das sandálias. O slogan “Exija as legítimas”, além de predominantemente 

conativo, sugere implicitamente que existem à venda sandálias ilegítimas ou falsificadas, das 

quais o receptor deve se esquivar. Ao mesmo tempo, valoriza o caráter legítimo e tradicional 

das “Havaianas”, dando a entender que, por ser a original, é melhor que as outras. Percebe-se, 

então, que mesmo valorizando uma imagem contemporânea e moderna, como veremos a 

seguir, a sandália não deixa de destacar sua origem e tradição. 

Finalmente, as frases de alto destaque, aqui não tão destacadas visualmente, 

“Novo formato. 10 Novas cores” cumprem função referencial, explicando ao receptor os 

diferenciais do produto, bem como função estética, na medida em que contém ritmo e 

paralelismo pela repetição da mesma estrutura sintática. 
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4.4.2 O registro visual 

No registro visual a ser analisado, destacamos a sandália, a ambientação aquática 

da sandália, a marca Havaianas Top, o destaque das cores na assinatura, a cor, os tipos, o 

fundo e a diagramação. Ainda que exista a metáfora “A SANDÁLIA É UM PEDESTAL”, 

não a consideraremos como sema específico, como aconteceu em outras análises, uma vez 

que ela não remete morfologicamente à imagem de um pedestal e sim à sua função, como 

pretendemos explicitar mais adiante. A análise da metáfora, portanto, será incluída como parte 

do sema “sandália”. Além disso, vale ressaltar que neste anúncio existe uma sobreposição 

entre o que consideramos fundo e o sema de contextualização pictórica “ambientação 

aquática”, uma vez que esta ambientação serve como suporte para todos os elementos visuais 

do anúncio. 

4.4.2.1 Sema 1 – a sandália 

 
Figura 72:  Simulação e destaque do sema “sandália”, realizado 

por este pesquisador a partir da  figura 71. 
 

A visualização da sandália é de grande impacto ao receptor, pelo seu tamanho e 

destaque na composição do anúncio, estando ressaltada claramente como elemento central. A 

impressão, mais uma vez, é do estar ali, do produto bem diante dos olhos do receptor. Seu 

reconhecimento como sandália da marca Havaianas é imediato: não só pela marca impressa 

em alto relevo na própria sandália, mas porque seu formato, suas tiras e textura já se 

encontram hipercodificadas entre os receptores médios brasileiros. A presença da imagem da 

sandália, então, não ativa simplesmente o enunciado “isto é uma sandália”; ela nos remete a 

toda uma trajetória de sandália popular e tradicional que, mais recentemente, se tornou um 

produto elegante e vinculado ao mundo da moda. Remete a anúncios anteriores das Havaianas 

que destacaram esta sofisticação e atualidade; às notícias sobre atrizes famosas usando a 

sandália; às celebridades que já participaram de comerciais de tv usando o produto... Enfim, a 

imagem convoca no receptor todo o campo tópico de sua história, tradição e mais recente 
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ascensão no mercado, sem que ele necessariamente o perceba. Para que se possa articular 

estes enunciados, o receptor precisará minimante tê-la conhecido em sua fase anterior e estar 

razoavelmente exposto à mídia de massa, na qual a marca vem estando presente com certa 

regularidade por meio de peças publicitárias e assessoria de imprensa. 

Apesar da riqueza de associações metonímicas incorporadas ao produto, o 

contexto do anúncio nos leva a entender e experienciar a sandália em termos de pedestal, 

sendo que tal articulação se deve a uma situação conversacional entre o título e a imagem. 

Nota-se que a imagem, por si só, nada tem de intrigante ou surpreendente. Ela não atrai a 

atenção do receptor por ser fantástica, extraordinária ou ambígua. Os princípios da Gestalt, 

tão importantes na percepção de metáforas predominantemente morfológicas, aqui se 

restringem a integrar o padrão perceptual típico de qualquer imagem, destacando-se os 

princípios do fechamento e familiaridade por nos permitir completar as partes da sandália 

ocultas pela areia. O impacto da imagem, portanto, reside especialmente no tamanho e no 

contraste cromático com o fundo. Ela, individualmente, não parece trazer ao receptor um 

enunciado publicitário relevante, exceto o de que “este é um anúncio das Havaianas”. Desta 

forma, o título será convocado pelo receptor sob a expectativa de relevância que a imagem 

ainda não conseguiu atender. 

Articulada ao título “Monumentos, não esqueçam o pedestal.”, a imagem ganha 

uma nova conotação, a de ser o pedestal ao qual o título se refere. Na verdade, estamos diante 

de duas metáforas: “O SER HUMANO BELO É UM MONUMENTO” e “AS SANDÁLIAS 

HAVAIANAS SÃO UM PEDESTAL”, sendo a segunda um desdobramento da primeira. Para 

entender a construção de sentido da metáfora visual, portanto, será necessário analisar ambas 

as metáforas e aplicar as três perguntas essenciais propostas por Forceville (1996) 

Na metáfora “PESSOAS BELAS SÃO MONUMENTOS”, temos um dos sujeitos 

expresso verbalmente, o “monumento”, enquanto o outro está ausente e é recuperável por um 

processo de implicações. Sua identificação acontece apoiada em um campo tópico cotidiano, 

no qual já estamos habituados a ouvir o termo monumento ser aplicado a pessoas belas e, num 

desdobrado deste conceito, “esculturais”. Sendo esta uma metáfora banal e amplamente 

conhecida, o receptor rapidamente reconhecerá como termo ausente “pessoas belas” e 

também será capaz de inferir que o monumento transfere propriedades para as pessoas belas e 

não o contrário. Tais propriedades serão identificadas pelas associações metonímicas que 

compõem o campo tópico dos monumentos: “grandiosidade”, “magnificência”, 

“gloriosidade”, “apuro estético”, “escultura digna de admiração”. Estas propriedades, por 

serem implicações fortes, serão transferidas às pessoas belas ou que desejam ser belas. 
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Associações metonímicas dos monumentos como “antigüidade”, “vestígios do passado”, sua 

função de “homenagem a acontecimentos históricos” e a “duração para a posteridade” não 

parecem pertinentes de serem transferidas no contexto do anúncio por não atenderem ao 

princípio da relevância ou à expectativa de que o anúncio deve fazer uma declaração 

favorável ao produto anunciado. Elas pertencem, então, ao campo das implicações fracas e de 

inteira responsabilidade do receptor. 

Na metáfora “AS SANDÁLIAS HAVAIANAS SÃO UM PEDESTAL”, o termo 

pedestal é expresso verbalmente, enquanto o sujeito “sandálias havaianas” é expresso 

visualmente, numa metáfora do tipo verbo-visual. Nota-se ainda que a identificação da 

sandália como um dos termos se dá em acordo com o princípio da relevância: dizer apenas 

“Monumentos, não esqueçam o pedestal”, em um campo literal, não comunica algo relevante 

para o receptor. Não satisfeito com a interpretação literal do título, ele buscará um contexto 

em que a frase ganhe uma função conotativa e otimamente relevante, o que só será possível 

caso considere que o pedestal ao qual o título se refere é a sandália.  E sendo o anunciante a 

marca Havaianas, ele poderá inferir que o pedestal transfere propriedades à sandália e não 

contrário, de modo que “sandálias Havaianas” constitui o termo primário e “pedestal”, o 

termo secundário. Baseado em um campo enciclopédico associado ao pedestal, o receptor 

poderá inferir a projeção de propriedades como “elevação”, “magnificação”, “suporte para 

obras de arte”, todas pertencentes às implicações fortes da metáfora. 

Vale ressaltar que esta segunda metáfora, do tipo verbo-visual nas classificações 

de Forceville (1996), decorre da primeira, na qual “PESSOAS BELAS SÃO 

MONUMENTOS”, funcionando com um desdobramento deste conceito metafórico. 

Entretanto, no contexto do anúncio, as metáforas parecem fortalecer-se mutuamente, visto 

que, ao entendermos a sandália como pedestal, podemos recuperar mais facilmente que os 

monumentos ao qual o título se refere são pessoas; em paralelo, ao entendermos pessoas como 

monumentos, torna-se mais fácil compreender como uma sandália Havaianas torna-se um 

pedestal. 

Destacamos ainda a projeção de associações predominantemente subjetivas na 

metáfora do pedestal: a sandália passa a ser compreendida como pré-requisito para o 

consumidor que é um “monumento” ou gostaria de se sentir como um. A recompensa 

oferecida é, então, psicológica e pertencente ao campo das necessidades humanas de auto-

afirmação, vaidade e valorização estética. O anúncio não ressalta aspectos funcionais do 

produto, como sua durabilidade ou conforto. As equivalências funcionais entre o pedestal e a 

sandália terminam em sua configuração como base para sobreposição de algo. E, mesmo, 
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assim, uma sobreposição de diferentes finalidades objetivas: o pedestal eleva e destaca; as 

sandálias apenas protegem os pés. É somente no campo das recompensas subjetivas que 

percebemos como uma sandália também pode elevar e destacar – tomando-a como uma 

representação dos códigos de elegância e status vigentes. Assim, ideologicamente o anúncio 

valoriza a beleza como condição para o destaque entre os semelhantes, além de promover a 

ideologia do consumo como forma de obter recompensas psicológicas. 

A metáfora visual é, portanto, uma manobra retórica para comunicar 

implicitamente entinemas como (a) “se você é ou quer ser um monumento, precisa usar 

Havaianas”; (b) “se você é ou quer ser ou monumento, precisa de um pedestal à altura: as 

sandálias Havaianas”; (c) as Sandálias Havaianas transformam você em um monumento” e 

(d) “as sandálias Havaianas reconhecem que você é um monumento e por isso são uma marca 

melhor que as outras”.  

4.4.2.2 Sema 2 – Ambientação aquática  da sandália 

 
Figura 73: Simulação e destaque do sema “ambientação aquática da sandália”, 

Realizado por este pesquisador a partir da  figura 71. 
 

O sema referente à ambientação aquática na qual está inserida a sandália é 

constituído da areia de praia, das conchas e búzios situados nas extremidades do anúncio e da 

iluminação e aspecto turvo adquirido pela imagem por apresentar elementos sob um ponto de 

vista aquático. Este sema funciona como contexto pictórico para a sandália e instaura no 

receptor um campo tópico de férias, praia, relaxamento, diversão... Búzios e conchas, por 

exemplo, informam metonimicamente tratar-se de um contexto pictórico praiano; eles 

também já alcançaram um nível de hipercodificação na iconografia convencionada 

publicitária que remete a verão, férias e tranqüilidade, pelo seu uso constante em campanhas, 

especialmente nas liquidações de verão do varejo.  A aparente visão aquática nos informa 

tratarem-se de águas límpidas e transparentes, ideais para o banho. O recurso também remete 
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a uma função estética, no qual a imagem, mesmo não trazendo um grande recurso retórico 

como aconteceu em outros anúncios analisados, procura apresentar-se agradável aos olhos e 

sob um ponto de vista menos previsível. 

Entretanto, destacamos certa incoerência entre o campo tópico convocado por este 

sema e a metáfora visual “AS SANDÁLIAS HAVAIANAS SÃO UM PEDESTAL”, cujo 

campo tópico remete à beleza e à arte. Acreditamos que este sema, então, está submetido a um 

regime diferente daquele proposto pela interação do título com a imagem da sandália; ele atua 

num campo distinto de ativação de atmosfera, em que o mais importante não é demonstrar 

que as Havaianas são as sandálias dos que são ou desejam ser monumentos, mas a sandália da 

diversão e das pessoas que aproveitam a vida. Sob este novo ponto de vista, a função retórica 

da imagem multiplica-se e conota aspectos que não se submetem a uma regência metafórica, 

mas metonímica. Este sema, portanto, ativa no receptor de modo implícito o entinema “as 

Havaianas são a melhor marca de sandálias para quem curte o verão e aproveita a vida”.  

Mesmo com esta distinção de regimes, ainda será possível encontrar 

implicitamente um ponto de interseção entre o regime metafórico e o metonímico: sendo a 

sandália compreendida em termos de pedestal e o seu usuário em termos de monumento e 

considerando ainda que a praia é um local em que as pessoas colocam seus corpos à mostra 

por vestirem roupas de banho, o contexto pictórico aquático-praiano mostra alguma 

pertinência mesmo num quadro tópico de apreciação estética. 

4.4.2.3 A marca 

A marca Havaianas Top informa ao receptor quem é o anunciante, ainda que em 

redundância com a própria imagem da sandália, que já contem a marca impressa no solado e 

nas tiras. Destacamos aqui a tipografia decorativa incomum, descontraída e informal do 

logotipo Havaianas, em contrate com o tipo mais elegante usado em “Top”. O termo, aliás, 

configura-se acima do nome Havaianas e mais à direita, provavelmente numa referência ao 

“Top” encontrar-se no “topo” da marca, sendo destacado por uma elipse ao fundo. A metáfora 

visual e sua contextualização pictórica, portanto, parecem estar em acordo com a 

descontração e elegância propostas verbal e visualmente pela marca. 

 
Figura 74: Destaque da marca “Havaianas Top”, realizado 

por este pesquisador a partir da  figura 71. 
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3.4.2.4 O destaque na assinatura 

 
Figura 75:  Ampliação do “destaque na assinatura”, realizado 

por este pesquisador a partir da  figura 71. 
 

A imagem parcial de uma sandália invertida, em tamanho bastante reduzido e 

escapando ao plano bidimensional que limita o anúncio funciona como destaque para o 

registro verbal “Novo formato. 10 novas cores”. Destacamos aqui sua divisão em dez cores 

diferentes, que se convertem em uma textura listrada e comunicando implicitamente o sema 

“estas são as dez novas cores das Havaianas”. O recurso, pelo seu tamanho reduzido e 

integração com a marca, acaba tornando-se parte da assinatura, sendo valorizado também pelo 

contraste de tamanho com a sandália principal. Apesar disso, este destaque não contribui 

diretamente para a construção do discurso metafórico, atendendo mais às necessidades 

mercadológicas de destacar os diferenciais do produto. 

4.4.2.5 A cor 

 
(a)                                                    (b) 

 
Figura 76: Destaques de cores encontradas no anúncio em análise, realizados 

por este pesquisador a partir da  figura 71. 
 

Dos estímulos cromáticos do anúncio, destacamos em especial as cores amarelo-

claro, presente na sandália principal, e azul, perceptível pela ambientação aquática estilizada 

do fundo (fig. 76a). Ambas as cores contribuem na construção de uma atmosfera natural e 

praiana. O amarelo confere energia e brilho à sandália, numa coloração mais quente e 

apropriada a um produto que pretende se vincular ao verão. O azul constitui um importante 

indício para o receptor perceber que a sandália se encontra inserida na água: sendo esta água 

extremamente límpida e transparente, o aspecto azulado da areia, dos búzios e conchas, 

juntamente com a iluminação da cena, possibilitam-nos reconhecer a imagem como uma visão 

aquática. 
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Em um outro nível, a paleta de cores utilizada (fig. 76b) na sandália invertida, que 

compõe o destaque da assinatura, comunica rapidamente a variedade de opções disponíveis ao 

usuário, implicando inclusive que aquelas são as dez novas cores lançadas pelas Havaianas 

Top. 

4.4.2.6 Os tipos 

 
Figura 77: Destaque da tipografia utilizada no título do anúncio em análise, 

realizado por este pesquisador a partir da  figura 71. 
 

As escolhas tipográficas estão em acordo com um princípio de concordância, 

mantendo tipologia discreta e em geral minimizada, especialmente no slogan e nas frases de 

destaque. No título, entretanto, a tipologia ganhou realce pelo tamanho e distorção ondulada. 

Considerando que a imagem principal da sandália, por si só, não apresenta recurso retórico de 

grande impacto e, sendo aqui o discurso metafórico resultado de uma interação entre o título e 

a imagem, a ondulação se mostra pertinente, na medida em que atrai a atenção do receptor 

para o título. Aliás, esta é a maior contribuição da tipografia para o efeito discursivo 

metafórico, além de permitir fácil leitura e compreensão da mensagem. Por outro lado, o 

efeito distorcido também se mostra apropriado por iconizar uma suposta flutuação dos tipos 

sobre a água, integrando-os à plasticidade da imagem que o suporta. Uma leve sombra 

desfocada dos tipos, projetada da esquerda para a direita, também ressalta este efeito flutuante 

que, mais uma vez, conota tranqüilidade e relaxamento, propriedades que constituem uma 

associação positiva para uma sandália como as Havaianas. 

4.4.2.7 O fundo 

Neste caso, existe uma sobreposição entre o fundo da foto da sandália, com o 

sema “ambientação aquática”, e o fundo do anúncio (fig. 73). Apesar de trazer informação 

visual, o fundo ainda parece cumprir alguma função de neutralidade: a maior parte dele é 

composta pela textura de areia na cor azulada, oferecendo ótimo contraste para ressaltar a 

imagem da sandália, o título e a marca. Assim, do ponto de vista do efeito discursivo 

metafórico, destaca-se sua capacidade de não interferir contraprodutivamente com estímulos 

não pertinentes e facilitar o reconhecimento de tipos e da própria sandália. Fosse ele 

inteiramente chapado em uma única cor, o destaque dos estímulos sobrepostos não seria 
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muito diferente, mas se perderiam semas importantes na construção da atmosfera do anúncio, 

como explicitamos anteriormente na análise do sema 2. 

4.4.2.8 A diagramação 

 

Figura 78: Simulação dos vetores de leitura no anúncio da Havaianas Top,  
realizada por este pesquisador a partir da figura 71. 

 
A organização visual dos elementos que compõem o anúncio obedece ao sistema 

de leitura ocidental: da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim, os elementos 

importantes do anúncio acompanham a diagonal que começa na extremidade superior 

esquerda, em que se localiza o título, prossegue atravessando a imagem da sandália e termina 

na extremidade inferior direita, na qual e encontra a assinatura. As conchas e búzios, 

hierarquicamente menos importantes na comunicação, situam-se em pontos menos 

privilegiados e atenuam a previsibilidade da composição, equilibrando-a. De modo geral, a 

diagramação foi organizada para uma leitura rápida e concentrando ao máximo os pontos de 

interesse para o receptor.  

Ao deparar-se com o anúncio (fig.78), este será atraído primeiramente pelo 

impacto da imagem da sandália, pela sua forma facilmente reconhecida e destaque cromático. 

Em seguida, poderá ser atraído pelo título, em função de seu aspecto distorcido e ondulado. 

Voltará então à imagem, estabelecendo as relações discursivas existentes entre ambos. 

Acompanhará o movimento das linhas da sandália em um vetor horizontal para direita, 

estimulado também pela gestalt de uma “seta” formada pelas tiras da sandália. Concentrará, 

então, sua atenção sobre a assinatura, dando prosseguimento à leitura típica de anúncios. 
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Desta forma, a impressão do receptor ao contemplar o anúncio é de clareza, 

porque as informações visuais são facilmente percebidas e reconhecidas; simplicidade, porque 

são descomplicados os recursos utilizados; sutileza, dada a suavidade da combinação 

cromática utilizada; distorção, pelo efeito ondulado aplicado ao título; transparência física, 

sugerida pelo aspecto turvo da imagem proporcionado por sua textura e iluminação; 

minimidade, presente na pequena dimensão dos elementos da assinatura. 

 

4.5 Análise do anúncio da marca de comida para cães Cesar. 

 

O quinto anúncio escolhido para análise faz parte de uma campanha com outras sete peças 

publicitárias veiculadas na mídia revista em duas páginas, dispostas lado a lado, tendo como 

anunciante a marca de rações para cães Cesar (fig. 79). Em todos os anúncios da campanha 

apresenta-se, na página da esquerda, a imagem do suposto proprietário de um cão, enquanto 

que na página da direita temos a imagem do cão pertencente à pessoa mostrada à esquerda. O 

aspecto surpreendente das duas imagens é a grande semelhança guardada entre o cão e o seu 

dono, de modo a estimular a curiosidade do receptor sobre esta suposta coincidência e o que 

justificaria a sua presença em um anúncio. 

 

 

Figura 79: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26ºAnuário de Criação. 
Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
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Figura 80: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26º Anuário de Criação.  
Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
 

 

 

Figura 81: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26ºAnuário de Criação. 
 Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
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Figura 82: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26ºAnuário de Criação.  
Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
 

 

 

Figura 83: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26º de Criação.  
Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
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Figura 84: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26ºAnuário de Criação.  
 Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
 

 

 

Figura 85: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26º Anuário de Criação.  
Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
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Figura 86: Anúncio da ração Cesar premiado com o Ouro no 26º Anuário de Criação.  
 Disponível em internet: <  http://www.ccsp.com.br/anuarios/anuarios.php?ano=26&p=2#nav> 

Acesso em 29 de janeiro de 2007 
 

A intenção da peça publicitária, ao que parece, é apresentar uma situação 

intrigante e bem-humorada, representada pelo aspecto canino do ser humano e a 

antropoformização do cão, que veremos mais tarde ser a metáfora visual em questão, ao 

mesmo tempo em que tal semelhança é utilizada como contraposição a uma necessária 

diferença na alimentação entre humanos e cães. A ração Cesar é, pois, apontada como a 

melhor escolha como alimento para cães considerados especiais por seus donos. 

Dos oitos anúncios da campanha, escolhemos analisar apenas um (fig. 79) por 

acreditarmos que muitas das considerações aplicáveis a ele se estenderiam a todos os outros, 

de modo que uma análise da campanha completa, embora produzisse ricos insights no campo 

perceptivo, redundaria em vários outros aspectos. 

4.5.1 Registro verbal 

No registro verbal do anúncio, lemos: “Ele pode ter a sua cara, mas não precisa ter 

a mesma comida. Cesar. Para cachorros especiais.”, além do próprio nome do anunciante 

impresso na embalagem do produto, a qual assume o lugar de uma assinatura convencional. 

Este registro verbal pode ser segmentado em título e frase de fechamento ou assinatura de 

campanha. 

No título “Ele pode ter a sua cara, mas não a mesma comida” encontramos a 

função referencial e de ancoragem, pois ele nos oferece informações sobre a pertinência da 

imagem apresentada: trabalha-se, pois, um jogo de oposição entre “um cão ter a sua cara, mas 

não a mesma comida” que ajuda a fixar a interpretação de duas imagens que, apesar de 
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extremamente intrigantes ao olhar do receptor, não esclarecem qual relação as torna 

relevantes em um anúncio de comida para cães. O título, então, esclarece que a intenção do 

emissor é mostrar uma semelhança inusitada e bem humorada para em seguida lembrar que, 

mesmo com tal semelhança, não se justifica um cão se alimentar com a mesma comida dos 

seres humanos. Outra função encontrada no mesmo título é a conativa, explicitada pelo uso do 

imperativo ao afirmar que um cão “pode ter a sua cara, mas não precisa ter a mesma comida”, 

dando a entender que um cão deve alimentar-se de forma diferente do seu dono.  

Prosseguindo na leitura do registro verbal, temos o uso do nome do anunciante 

seguido da frase de fechamento ou assinatura de campanha “Cesar. Para cães especiais”. A 

função referencial, mais uma vez, informa ao receptor para qual tipo de cão, ou melhor, 

proprietário de cão, a comunicação se dirige: o proprietário de cães especiais. Entretanto, 

destacamos o uso retórico da expressão “cães especiais”, porque o anúncio não esclarece um 

critério objetivo para um cão ser considerado “especial” ou não, confiando no quadro tópico 

de lugares comuns sobre o laço afetivo entre criadores e animais. Em paralelo, a função 

estética da expressão estabelece um campo entinemático no qual implicitamente a frase 

parece comunicar “se você considera seu cão especial, ele precisa comer a ração Cesar”, ao 

mesmo tempo em que pressupõe a Cesar como um prêmio para o “cão especial”. A expressão, 

portanto, é uma manobra verbal em que se comunica um auto-elogio implícito. 

Finalmente, o uso do nome da marca, “Cesar”, tanto na embalagem do produto 

localizada na extremidade direita do anúncio, como antecipando a frase de fechamento, 

cumpre a função similar de explicitar por duas vezes quem é o anunciante, em acordo com a 

redundância característica da linguagem publicitária. 

De forma geral, percebemos que este nível de registro recorre a um campo tópico 

no qual o “cão é sempre importante para seu dono”, “a ração é o alimento mais saudável para 

um cachorro” e “dono que gosta de um cão o alimenta corretamente”. 

4.5.2 O registro visual 

Podemos considerar como semas constitutivos do registro visual a mulher, o cão, 

a relação conversasional plástico-icônica estabelecida entre a mulher e o cão, numa suposta 

símile visual, e a embalagem do produto que assina o anúncio. Assim como aconteceu nos 

anúncios explorados anteriormente, analisaremos também o fundo, a cor, os tipos utilizados e 

a diagramação da peça.  

4.5.2.1 Sema 1 – A mulher 

A imagem da mulher apresenta-se ao receptor frontalmente, dando a impressão de 

que ela o olha diretamente numa expressão séria e impassível e num enquadramento bastante 
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próximo. Dentro das reflexões sobre o “imaginário da comunicação” (FRESNAULT-

DERUELLE, 1993), podemos considerar que esta situação tenta programar uma 

imediaticidade na recepção, fazer parecer que a mulher de fato está ali diante do receptor e 

estabelecendo uma conversação por meio do olhar direto, numa função fática. Nota-se que ela 

é morena e parece pertencer à faixa etária de quarenta anos, trajando uma blusa feita de um 

tecido cuja textura sugere pelagem ou veludo, na cor preta e com eventuais manchas marrons 

alaranjadas. Aparentemente, trata-se de uma representante da classe média, na medida em que 

não é caracterizada nem como pobre ou rica. Se analisarmos pelo contexto de toda a 

campanha, verificamos que em outros anúncios temos homens e mulheres de idade madura, 

feita apenas uma exceção (fig. 83). Assim, esta mulher parece a representante de uma 

categoria de proprietários de cães, por antonomásia visual. Não sendo bonita ou feia segundo 

os códigos estéticos vigentes, apresenta-se como ser humano comum e de fácil identificação 

com o receptor. Poderíamos arriscar que, no contexto interpretativo de um anúncio de comida 

para cães, ela representa por excelência o dono que ama o seu cão e estabelece com ele um 

vínculo de amizade. Desta forma, ela convoca no receptor um campo tópico de vínculo entre 

o ser humano e os animais, bem como de proprietário cuidadoso, amoroso e, como veremos 

mais adiante, dotado de afinidades com o seu cão. 

 
Figura 87: Destaque do sema “mulher”, realizado por este pesquisador a partir da  figura 79. 

 

4.5.2.2 Sema 2 – O cão. 

Assim como acontece com a mulher, a imagem do cão também se apresenta num 

enquadramento próximo, com um aparente olhar do cão em direção ao receptor. Mais uma 

vez, se estabelece uma relação conversacional do estar ali, do apagamento dos traços da 

enunciação em nome de uma função fática da linguagem, na qual o cão parece comunicar que 

se dirige a quem vê o anúncio. Sua expressão não é de alegria ou agressividade, apenas 
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neutra. Nada o identifica como macho ou fêmea e acreditamos que isto não venha a fazer 

diferença na construção de sentido da peça publicitária em questão. Sendo ele de uma raça 

definida e aparentemente saudável e bem tratado, o cão mostra-se como típico da classe 

média, visto que não é sofisticado ou cão de rua. No contexto interpretativo da campanha, ele 

é apenas mais um entre os representantes de outras raças, configurando-se, pois, um 

representante por antonomásia visual para a classe canina. Sua imagem, então, convoca ao 

receptor o campo tópico do cão fiel, amoroso e amigo: o companheiro do seu dono, que faz 

parte da família e merece ser bem tratado. 

 
Figura 88:  Destaque do sema “cão”, realizado por este pesquisador a partir da  figura 79. 

 

4.5.2.3 Sema 3 – O cão e a mulher em uma símile visual 

 

Figura 89: Destaques das relações de semelhança criadas pela metáfora visual, realizados a partir da figura 79. 

 



 193

Este sema é o mais importante para nossa investigação, na medida em que 

acreditamos tratar-se de uma metáfora visual do tipo símile, e pretendemos mais uma vez 

responder às três perguntas essenciais na construção de sentido da metáfora visual.  

Percebe-se aqui uma relação surpreendente de semelhança morfológica entre a 

mulher e o cão. Partindo do princípio de que o anunciante busca ser otimamente relevante em 

sua comunicação, o receptor entenderá que a confrontação desta semelhança é intencional e 

que ela busca fazer uma declaração positiva sobre o anunciante. Deve-se, então, destacar os 

dois termos da metáfora visual em questão, que se apresentam rapidamente ao receptor, com 

grande proximidade e explicitando a relação de semelhança de forma direta e sem 

interferências: a mulher e o cão. Por outro lado, mais complexo é explicar como percebemos 

metaforicamente estes dois termos. 

Um dos primeiros aspectos a serem ressaltados na construção desta símile visual é 

a disposição das duas representações visuais dos termos da metáfora. Apresentando-se 

justapostos, um em cada página da revista, eles estabelecem uma relação conversacional que 

valoriza, para o receptor, uma comparação. Nota-se, por exemplo, uma semelhança estrutural 

entre o ser humano e o cão, posto que ambos possuem olhos, boca, orelhas e pescoço, entre 

outras similaridades. Algumas destas semelhanças proporcionam equivalências, como o caso 

dos olhos e do pescoço, mas outras criam semelhanças não diretamente equivalentes, como 

veremos mais adiante.  

Esta justaposição valoriza, por exemplo, uma semelhança morfológica (fig. 89) 

entre a forma do cabelo da mulher e a orelha do cão, realçada pela relação de “pendência” que 

tanto o cabelo dela como as orelhas dele guardam com suas respectivas cabeças. Assim, pelo 

princípio da similaridade, ambas as formas acabam atraindo-se mutuamente e levando o 

receptor a estabelecer uma equivalência morfológica que, do ponto de vista funcional em nada 

se justifica: cabelos e orelhas desempenham funções muito diferentes tanto para o ser o 

humano como para o cão. 

Encontramos também certa equivalência morfológica entre o aspecto longilíneo 

do nariz, bem como na forma alongada do rosto da mulher, e o focinho do cão, realçados por 

uma semelhança cromática e pelo ponto luminoso situado tanto na ponta do nariz dela como 

no focinho do cachorro. A característica malhada da pelagem do cão também encontra seus 

equivalentes visuais em sua suposta dona: na região dos olhos, por exemplo, ela apresenta 

uma olheira cuja direção do contorno coincide com uma das manchas pretas do cão; a roupa 

que ela veste também apresenta uma textura que lembra pelagens e leves estampas 

semelhantes às manchas dele; a região do pescoço da mulher, à mostra em função do tipo de 
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gola da blusa vestida, apresenta um quadro tonal e cromático que remete a uma mancha 

central encontrada em local equivalente no cão (fig. 89) 

De modo geral, percebemos que os princípios da gestalt mostram-se importantes 

para esta relação de semelhança: o da similaridade, visto que tal correspondência se 

estabelece pela atração mútua de determinadas equivalências morfológicas relevantes; o da 

simplicidade, porque tal semelhança é criada a partir de uma simplificação dos estímulos 

perceptivos, pela qual uma orelha se assemelha a um cabelo em função de uma similaridade 

quase abstrata; o da mesma direção, na medida que um dos aspectos de percepção 

simplificada é a direção de determinadas linhas, como no caso da olheira e mancha do cão; 

finalmente, a proximidade, sem a qual não se efetuariam tais atrações mútuas de semelhança. 

Nota-se que a justaposição se mostra um operador essencial do efeito plástico-

metafórico, uma vez que o cão, por si só, não remete à imagem dos donos e vice-versa, 

conforme demonstramos na figuras 90 e 91, na qual apresentamos o grupo de donos 

separadamente do grupo de cães. A ativação da metáfora visual do tipo símile só acontece 

quando os dois sujeitos estão justapostos, como se os princípios da gestalt não fossem 

suficientes para, utilizando apenas a familiaridade e a lembrança, nos fazer visualizar o que 

um cão tem de humano e o que um humano tem de cão: é a justaposição direta que nos 

permite articular tais relações de semelhança. 

 

Figura 90: Grupo de donos visualizados separadamente do grupo de cães. 
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Figura 91: Grupo de cães visualizados separadamente do grupo de donos. 

Mesmo assim, vale ressaltar que não se trata da relação de similaridade entre 

qualquer cão e qualquer dono, mas deste cão e desta dona, de como a própria modelação da 

imagem, ou seja, a forma como é estruturada plasticamente, parece programar a sua recepção 

e criar o efeito perceptivo de semelhança. 

Prosseguindo em nossa análise, agora que sabemos quais os dois termos da 

metáfora e como os percebemos, ocupamo-nos de determinar qual é o sujeito primário e qual 

o secundário e como os identificamos. No anúncio em questão, temos um caso peculiar: 

acreditamos tratar-se de uma dupla metáfora visual, em que os termos são reversíveis entre si. 

A identificação do anunciante, aqui, não parece esclarecer qual dos dois termos seria 

unicamente primário ou unicamente secundário. Em se tratando de um anúncio para uma 

marca de ração, tanto o dono, que efetua a compra do produto, como o cachorro, que é o 

consumidor final, estão metonimicamente associados à Cesar, não sendo estranhos ou 

inesperados em seu campo semântico. Assim, acreditamos que encontramos aqui a metáfora 

visual “O HOMEM É UM CÃO” e, simultaneamente, “O CÃO É UM HOMEM”. Esta 

questão ficará melhor esclarecida quando identificarmos quais propriedades são projetadas de 

um termo para o outro. 

No primeiro caso, em que o sujeito secundário é o cão e o primário é o homem, 

as propriedades projetadas são predominantemente morfológicas, de acordo com os princípios 

da gestalt destacados anteriormente: o cabelo da mulher é percebido como orelhas, a roupa e 

cabelo ganham um aspecto de pelagem, seu nariz e formato do rosto remetem ao focinho do 

cão... A mulher, então, se torna um pouco canina. No segundo caso, em que o sujeito 
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secundário é o homem e o primário é o cão, acreditamos que a transferência de propriedades 

acontece mais no campo da expressão: o cão parece ganhar um pouco da personalidade, 

humor e expressividade do seu dono, dotando-se de certa personificação. Entretanto, 

admitimos que este vai e vem de propriedades é um tanto vago, pois o jogo de inversão dos 

termos nos convida também a achar que a mulher também transfere propriedades 

morfológicas para o cão, como se espera de uma teoria da interação. Entretanto, pelo grau de 

elaboração da imagem e conjunto de modelagens plástico-icônicas apontado anteriormente, 

acreditamos que a imagem da mulher foi construída deliberadamente para se assemelhar à do 

cachorro (o que é perceptível pela roupa que ela veste e pelo seu penteado, por exemplo). 

Destacamos que, para viabilizar a percepção desta ida e volta de propriedades, a 

imagem convoca no receptor o campo tópico de que: (a) o cão é o melhor amigo do homem; 

(b) a escolha de um cão manifesta a personalidade de quem o escolheu; (c) cães costumam se 

parecer com seus donos; (d) muitas vezes achamos que cães comportam-se como pessoas; (e) 

pessoas também podem se parecer com cães. Por conseqüência, este quadro de premissas, em 

conjunto com o registro verbal e as outras associações tópicas referentes ao sema mulher e ao 

sema cão analisados anteriormente, conduzem o receptor a entinemas do tipo: (a) “se você 

realmente ama o seu cão, deve alimentá-lo com ração Cesar”; (b) “se seu cão é especial, você 

deve alimentá-lo com ração Cesar”; (c) “embora seu cachorro possa parecer com você, ele 

precisa comer diferente para manter-se saudável e a ração Cesar é a melhor opção”; (d) “a 

Cesar investiu numa campanha bem humorada e criativa. Por isso é a marca de ração mais 

adequada para seu cão”; (e) “somente a Cesar é capaz de perceber o quanto seu cachorro se 

parece com você, por isso merece ser a ração do seu cão.” 

Em seus aspectos ideológicos, percebe-se que o anúncio incita a valorização dos 

animais, mas sem igualá-los ao ser humano. Apesar da símile estabelecer uma relação 

morfológica entre ambos, a qual enaltece o vínculo afetivo entre cachorro e o dono, o registro 

verbal se encarrega de explicitar a importância de um cão ser tratado como cão e que isto é 

algo positivo para ele. Apesar disto, não se pode esquecer que tal valorização do animal não 

se dá simplesmente por uma preocupação com o bem estar dele, mas está a serviço de uma 

ideologia do consumo, na qual o cuidado e o vínculo afetivo são apenas meios para fazer com 

que o proprietário adquira o produto. 

Finalmente, destacamos outra vez a dicotomia denotativo/conotativo na imagem. 

Seu aspecto denotativo faz parecer que ela é inocente e não planejada; induz o receptor a 

acreditar que aquela é, realmente, a dona do cão ao lado e que ela de fato se parece com o seu 

cão. Por outro lado, nossa análise demonstrou que tal semelhança foi criada pela própria 
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modelação da imagem, de modo que em outras circunstâncias plásticas a semelhança não se 

evidenciaria. Fortemente conotada, a imagem, portanto, encobre esta conotação pelo que tem 

de denotativa e o espectador, em geral pouco atento ou preocupado em analisar a imagem, se 

deixa levar por esta falsa inocência. 

4.5.2.4 Sema 4. A embalagem do produto. 

  
Figura 92: Destaque do sema “embalagem do produto”, 

realizado por este pesquisador a partir da  figura 79. 
 

Este sema informa ao receptor quem é o anunciante, funcionando como uma 

assinatura que substitui a habitual marca do produto. Trata-se da imagem da embalagem da 

ração Cesar apresentada numa visão superior que privilegia a tampa e a marca impressa nela. 

Destacamos aqui o aspecto metonímico deste recurso: toma-se a embalagem, que contém 

impressa a marca do produto, como sendo a própria marca, numa metonímia que nos permite 

considerar o conteúdo impresso em lugar do seu suporte de impressão (a embalagem). Mas o 

sema não se esgota apenas em identificar o anunciante, mas também em denotar a 

embalagem, de modo a fazer com que o receptor possa reconhecê-la em visualizações futuras. 

Ele também conota ousadia e prestígio: é preciso certo grau de segurança para um anunciante 

abrir mão de sua marca impressa diretamente sobre o fundo do anúncio, como acontece na 

maioria dos casos, e optar por explicitá-la na foto da embalagem, em que sua visualização é 

subordinada ao caráter plástico-icônico. 

4.5.2.5 O fundo 

 
Figura 93: Destaque e simulação do elemento visual “fundo”, 

realizado por este pesquisador a partir da  figura 79. 
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Mais uma vez, o fundo desempenha um papel de neutralidade em relação à peça 

publicitária. Como informação visual, possui o estímulo cromático, o qual analisaremos a 

seguir, e uma variação tonal que oferece certa sofisticação à imagem e realça os elementos 

importantes na construção da símile visual. O fundo, no entanto, se mostra fundamental em 

sua neutralidade porque a eventual presença de unidades visuais nele possivelmente desviaria 

a atenção do receptor em relação à símile. O efeito, então, poderia variar de um simples ruído 

pouco importante até o comprometimento das relações de semelhança entre as duas imagens, 

em casos nos quais o fundo fosse dotado de muitos estímulos e competisse em atenção com a 

símile. Além, disso, sua neutralidade também ajuda a estabelecer uma relação de similaridade 

entre as duas páginas do anúncio, na medida em que aparece repetidamente, bem como entre 

o anúncio analisado e os outros da mesma campanha: a repetição da neutralidade contribui 

informando ao receptor que as páginas duplas pertencem ao mesmo anúncio, bem como os 

anúncios diferentes pertencem a uma mesma campanha. 

4.5.2.6 A cor 

 
Figura 94: Destaques de cores encontradas no anúncio em análise, realizados 

por este pesquisador a partir da  figura 79. 
 

De forma similar ao fundo, o estímulo cromático do anúncio, em que predomina o 

laranja não só no espaço intericônico, como também na pele da mulher e nas manchas do cão, 

oferece uma unidade entre as duas páginas da revista, contribuindo na percepção de que 

formam um só anúncio e também informam ao receptor tratar-se de uma mesma campanha, 

no caso de sua repetição nos outros anúncios. A cor também contribui na criação de 

similaridade entre a mulher e o cão, visto que se repete em ambos a predominância do preto e 

do laranja, fazendo com que se atraiam mutuamente. Finalmente, ela também estabelece uma 

importante relação de identidade com a embalagem do produto, que utiliza o mesmo tipo de 

harmonia e, desta forma, também promove uma integração entre as diferentes partes.  

4.5.2.7 Os tipos 

Os tipos utilizados no registro verbal estão configurados de forma discreta e 

minimizada, sendo que tanto o título como a frase de fechamento ou slogan de campanha 

estão na mesma tipografia, tamanho, cor e parágrafo. Esta falta de contraste entre os dois 

elementos verbais de funções diferentes nos leva a considerá-los um núcleo verbal só, ficando 

difícil distinguir o título da frase de fechamento. Esta configuração, no entanto, está longe de 
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comprometer a construção de sentido da metáfora visual: ela está a serviço de um apagamento 

dos traços da enunciação, no qual mesmo elementos verbais característicos da propaganda 

precisam do menor impacto visual possível para que o receptor se esqueça temporariamente 

da intermediação da mensagem publicitária na comunicação. A configuração discreta dos 

tipos, então, favorece a percepção de imediaticidade das imagens apresentadas e à sensação 

do estar ali, na medida em que não interferem nesta percepção, mas se limitam à discrição e à 

visualização da informação verbal que denotam. 

 
Figura 95: Destaque da tipografia utilizada no anúncio em análise, 

realizado por este pesquisador a partir da  figura 79. 
 

5.5.2.8 A diagramação 

Considerando a pouca quantidade de elementos visuais a serem diagramados, os 

quais se compõem do cão, da mulher, do produto e do registro verbal sob a forma de tipos, a 

diagramação do anúncio também segue uma configuração simples e discreta. A justaposição 

dos dois motivos principais é uma característica forte da disposição dos elementos, tirando 

proveito de características da mídia revista: na medida em que cada imagem está situada em 

uma página diferente e tal configuração favorece a relação comparativa própria da símile 

visual de forma pouco sutil e sem privilegiar visualmente nem a mulher nem o cão. A 

impressão visual da diagramação do anúncio, pois, se confunde com a impressão das duas 

imagens que ocupam sua quase totalidade. O receptor, portanto, perceberá uma organização 

visual na qual predomina a clareza, uma vez que os estímulos estão destituídos de obscuridade 

e facilmente visualizados e reconhecidos; simplicidade, porque tais estímulos são pregnantes 

e bem organizados, sem muitas unidades visuais a serem segregadas; economia, porque a 

impressão é de que se buscou utilizar o mínimo possível de recursos visuais para configurar o 

anúncio; simetria, porque a justaposição direta favorece a impressão de um equilíbrio axial; 

estase, porque a diagramação não se apresenta dinâmica e sim estática e tranqüila; 

minimidade, perceptível pelo uso reduzido dos tipos. Nota-se também que a localização da 

imagem do produto, funcionando aqui como assinatura do anúncio e localizada na 

extremidade inferior direita do plano, está em acordo com uma configuração à qual o receptor 

já está habituado a encontrar assinatura de anúncios. Junto a ela, está o título e a frase de 

fechamento, organizados de modo a constituir uma única unidade visual que, por sua 

 



 200

proximidade à embalagem, forma também uma nova unidade. Assim, a impressão é de que os 

pontos de atenção estão reduzidos ao máximo para que se estabeleça uma relação de síntese 

nos estímulos. 

 

 

Figura 96: Simulação de vetores de leitura do anúncio da ração César, realizada 
por este pesquisador a partir da figura 79. 

 

pós uma impressão geral do anúncio (fig. 96), em que verificará a similaridade 

apresentada

sórios 

como tarjas

A

, o receptor provavelmente será atraído pela relação fática do olhar dos 

personagens. Estes dois pontos serão marcos de sua exploração visual, alternando a 

visualização deles pela relação de similaridade, para a seguir deter-se em esquadrinhar os 

detalhes das imagens, seguindo linhas, direções, apreendendo texturas e sempre alternando o 

olhar de forma comparativa entre as equivalências da cada imagem. Intrigado por tal 

semelhança surpreendente e sem encontrar um título em tamanho destacado que ancore tal 

imagem, buscará o apoio da marca ou registro verbal que venham a explicar a símile 

apresentada. Daí que a localização de ambos na extremidade inferior direita será o local de 

referência para ele, visto que está habituado a encontrar ali as assinaturas dos anúncios. 

A economia que caracteriza a diagramação, a qual não inclui recursos aces

, boxes e linhas, ou mesmo uma marca do anunciante, aponta mais uma vez para o 

apagamento dos traços a enunciação. O anúncio, em geral, parece programado para não 

parecer uma mensagem publicitária típica, mas uma comunicação mais rápida e direta com o 

receptor na qual os personagens em questão, apoiados pelo registro verbal, mimetizam o 

anunciante e dão conta do que precisa ser comunicado. 
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5.6 Discussão comparativa dos resultados obtidos e verificação de hipóteses. 

endo concluído a análise do corpus, ocupar-nos-emos de verificar semelhanças e 

e uso dos 

elementos, 

ente nas análises de semas, observou-se que 

nas situaçõ

e 

conotação, 

 

T

dessemelhanças entre os resultados obtidos, de modo a articular conclusões sobre os 

operadores da construção de sentido da metáfora visual na publicidade e os processos de 

modelação plástico-icônica do fenômeno. Também articularemos tais resultados com as 

hipóteses lançadas ao longo de toda a pesquisa, confrontando-as com o corpus para que se 

possa verificar a validade ou não delas, o seu enfraquecimento ou fortalecimento. 

No registro verbal, foi possível perceber a economia na seleção 

os quais se combinam de modo sintético e sem qualquer tipo de padrão, 

componentes como título, texto, nome do anunciante, frases de alto destaque, frase de 

fechamento e slogan. Nenhum dos anúncios chegou a reunir todos estes elementos, 

apresentando em sua incidência máxima três deles e na incidência mínima apenas o nome do 

anunciante. Foi possível perceber que nestes registros se combinavam as diversas funções da 

linguagem, predominando a referencial e, particularmente a função de ancoragem. 

Excetuando-se o anúncio do Colírio Lerin, no qual o título inexistia, e o das Sandálias 

Havaianas, em que a imagem ancorava o título, observamos que a chamada principal dos 

anúncios cumpria uma função de fixar a interpretação da imagem, direcionando-a para a 

construção de sentido esperada pelo anunciante. 

Quanto ao registro visual, particularm

es em que eram apresentadas representações de seres vivos, sejam eles pessoas, 

animais ou vegetais, elas funcionavam como antonomásia visual para um gênero ou classe, 

criando generalizações que possibilitavam ampliar as argumentações do discurso metafórico. 

Em todos os anúncios verificou-se também a presença de representações metonímicas que 

indexavam o anunciante, estabelecendo uma ligação entre a metáfora proposta e o emissor da 

mensagem e possibilitando, em três casos, identificar a ordem dos dois sujeitos da metáfora. 

Percebeu-se nas análises de três dos anúncios uma forte tensão entre denotação 

pois o aspecto denotativo da imagem enriquecia a percepção conotativa. Tanto no 

anúncio da Telefônica, como no da Fundação SOS Mata Atlântica e da ração Cesar verificou-

se que a denotação emprestava à metáfora visual uma casualidade, uma impressão de que a 

imagem não era de todo artificial. Deste modo, o receptor era convidado fugidiamente a 

imaginar que ela inocente e real, não sendo produzida especificamente com a finalidade de 

criar uma semelhança morfológica. No anúncio do colírio Lerin esta impressão foi bem 

menos marcante porque o caráter fantástico da imagem apresentada, na qual um limpador de 
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pára-brisa aplicado sobre um globo ocular era notoriamente ressaltado, tornou-a fortemente 

artificial. No anúncio das sandálias Havaianas, esta tensão também foi enfraquecida porque 

não estava em jogo uma transferência de propriedades morfológicas, como aconteceu em 

outros casos, mas uma projeção de associações subjetivas referentes ao pedestal como 

sandália e ao monumento como projeção do consumidor do produto. 

As classificações de Forceville (1996) para os quatro tipos de metáforas visuais 

mostraram-

 

metáfora vi

se aplicáveis, tendo sido identificadas duas metáforas visuais com um termo 

visualmente presente (caso dos anúncios da Telefônica e da Fundação SOS Mata Atlântica), 

uma metáfora de dois termos visualmente presentes e hibridizados (caso do anúncio do colírio 

Lerim), uma metáfora visual do tipo verbo-visual (presente no anúncio das Havaianas) e uma 

símile visual (identificada no anúncio da ração Cesar). Particularmente na análise 1, da 

empresa Telefônica, nos deparamos com uma relação redundante do termo secundário 

“anjos”, que foi explicitado pelo título ao mesmo tempo em que se fazia recuperável pelos 

processos de percepção. Acreditamos que a redundância era uma forma de assegurar a 

interpretação esperada, mas decidimos não incluir o anúncio como caso de metáfora verbal-

visual por acreditarmos que também seria possível ao receptor recuperar o termo secundário 

sem a ancoragem verbal. Outro aspecto a ser destacado é que na análise do anúncio do colírio 

Lerin foi possível identificar um desdobramento da metáfora visual “O OLHO É UM PÁRA-

BRISA”, no qual se inferia que “O COLÍRIO É UM LIMPADOR DE PÁRA-BRISA”. O 

dado surpreendente é que esta segunda metáfora, que pôde ser dada como visual porque 

possui os dois termos visualmente presentes, não se enquadra exatamente nas classificações 

de Forceville, pois os sujeitos não se encontram hibridizados e nem compunham uma símile. 

Na seção 3, lançamos um quadro de hipóteses no qual considerávamos que a

sual na publicidade se baseava na transferência de três tipos de propriedades: as 

funcionais, as subjetivas e as morfológicas. Nos anúncios da Telefônica, da Fundação SOS 

Mata Atlântica, do colírio Lerin, da ração Cesar foi possível constatar a transferência de 

propriedades predominantemente morfológicas. Além disto, também percebemos que a 

mesma metáfora também sugeria uma forte transferência de propriedades subjetivas do anjo. 

Entretanto, no anúncio do colírio Lerin verificamos também a transferência de propriedades 

funcionais num desdobramento da metáfora morfológica, dada por uma segunda metáfora 

visual em que o limpador de pára-brisa transfere propriedades funcionais ao colírio. Na 

análise do anúncio das sandálias Havaianas, percebemos a transferência de propriedades 

predominantemente subjetivas do pedestal para o produto. No anúncio da ração Cesar, 

percebemos que enquanto o cão transferia propriedades predominantemente morfológicas à 
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mulher, ela transferia aspectos de sua subjetividade ao cão. Contudo, reconhecemos a 

difusidade com a qual identificamos a transferência de propriedades, visto que a justaposição 

visual dos dois sujeitos da metáfora estimulava o vai e vem de características, como é próprio 

da teoria da interação. O que pudemos perceber por meio deste quadro comparativo é que 

uma mesma metáfora pode ocasionar a transferência de propriedades de mais de uma 

categoria, sejam elas morfológicas, subjetivas ou funcionais.  

Um outro quadro de hipóteses proposto, refere-se à articulação da metáfora visual 

na publicid

ou-se que a metáfora visual “O COLÍRIO É 

UM LIMPA

, verificou-se que a metáfora visual se 

articulava e

O mesmo aconteceu no anúncio da ração Cesar, no qual encontramos as metáforas 

“O HOME

tlântica, verificou-se que a metáfora visual 

articulava-s

ras visuais predominantemente morfológicas, também 

foi lançado na seção 3 um quadro hipotético de operações que contribuíam na criação de 

ade em torno de uma temática “X”, a qual comumente manifesta-se em torno do 

produto, serviço ou idéia a ser anunciada. Assim, um dos termos da metáfora poderia ser “X”, 

o consumidor de “X”, o problema que “X” resolve ou o concorrente de “X”, criando um novo 

campo classificatório para as metáforas visuais. 

No anúncio do colírio Lerin, verific

DOR DE PARA-BRISA destacava primeiramente “X” ou, no caso, uma metáfora 

visual do produto Lerim. O mesmo aconteceu no Anúncio das Sandálisa Havaianas, em que a 

metáfora verbo-visual “A SANDÁLIA É UM PEDESTAL” focava-se na transferência de 

propriedades subjetivas  para o produto anunciado. 

Na publicidade da empresa Telefônica

m torno do consumidor de “X”, resumida conceitualmente como “A MULHER 

COM OS TELEFONES PÚBLICOS É UM ANJO”. Sendo a mulher uma representante por 

antonomásia visual dos consumidores, percebe-se que a estratégia criativa enfatiza o benefício 

de “X” para o receptor, o qual recebe recompensas psicológicas referentes à bondade dos 

anjos. 

M É UM CÃO” e “O CÃO É UM HOMEM”, sendo que ambas referem-se a 

representantes antonomásicos dos consumidores do produto, sejam eles os efetuadores da 

compra (o dono) ou consumidores finais (o cão). 

No anúncio da Fundação SOS Mata A

e em torno do problema que “X”, no caso da fundação, pretende resolver. 

Resumida conceitualmente como “O TRONCO DE ÁRVORE SECO É O ESQUELETO DE 

UM ANIMAL”, o discurso metafórico destaca o problema da morte da fauna como forma de 

sensibilizar o receptor da importância do trabalho da fundação e da necessidade de todos 

contribuirmos com a causa ecológica. 

No que se refere a metáfo
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similaridad

a que se criasse a gestalt do 

anjo, dada 

cupava todo ou a maior parte da anúncio e 

funcionava

es entre os dois termos da metáfora: a substituição, a adição, a troca, a subtração, a 

repetição, a justaposição e o olhar do espectador como eixo de organização e modelação da 

imagem. Foi possível encontrar nas análises das cinco anúncios algumas destas operações, 

configurando-se um indício de que tais hipóteses são pertinentes. 

Na publicidade da empresa de telecomunicações Telefônica, o uso do olhar do 

espectador como eixo de articulação da imagem foi essencial par

pelo enquadramento, perspectiva e composição dos elementos visuais (a mulher e 

os telefones públicos). No anúncio da Fundação SOS Mata Atlântica, percebeu-se o uso da 

subtração como elemento essencial da gestalt do animal grunhindo, visto que foi pela 

supressão de parte do tronco seco que se criou uma circunstância visual em que se favorecia a 

percepção dele mediante o princípios da Gestalt do fechamento, familiaridade e simplicidade. 

Também aqui o olhar do espectador como ponto implícito de articulação da imagem foi 

essencial para que ela fosse mostrada do ângulo mais adequado à percepção da gestalt. Na 

publicidade do colírio Lerim, percebeu-se o uso da adição como operador essencial da criação 

de semelhança entre o olho e o pára-brisa, na medida em que o limpador parecia 

deliberadamente “somado” à imagem do olho. No anúncio da ração Cesar, foi a justaposição 

das imagens da dona à do cão um dos aspectos essenciais que configurava a semelhança 

morfológica entre ambos, bem como a própria modelação plástico-icônica que utilizava o 

olhar do espectador como eixo de articulação. 

Nos cinco anúncios analisados foi possível identificar duas variações de fundos: 

(a) fundo pertencente à própria foto, que o

 como contexto pictórico para a metáfora visual, como aconteceu no anúncio das 

sandálias Havaianas, do colírio Lerin e da Fundação SOS Mata Atlântica; (b) fundo com um 

único estímulo cromático neutro e sem apresentar uma contextualização pictórica mais 

relevante, presente no anúncio da empresa Telefônica e no da ração Cesar. Em ambas as 

situações, entretanto, percebemos uma certa economia nos estímulos visuais do fundo, de 

modo a valorizar outros elementos do registro visual, em especial aqueles que explicitam o 

discurso metafórico. Mesmo nos casos em que encontramos semas referentes a uma 

contextualização pictórica da metáfora, tal contextualização acontecia de forma discreta por 

meio de texturas e uma ambientação desfocada. Acreditamos que tal simplicidade e economia 

nos estímulos de fundo são um dos aspectos de modelação icônica que caracterizam o 

fenômeno da metáfora visual na publicidade, visto que possibilitam um realce e boa 

visualização dos estímulos, especialmente em casos em que estão propostas semelhanças 

morfológicas entre os dois termos da metáfora. 
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No corpus definido para a seção 4 também foi possível detectar certa simplicidade 

nos tipos utilizados para tornar visível o registro verbal. As fontes em sua maioria 

configurava

s, em que se primava pela síntese: a estrutura verbal em todo o corpus era composta 

basicament

s na profusão de registros verbais e reconhecendo estas 

estratégias 

mostrou-se um elemento fundamental na construção do discurso metafórico: por 

meio da un

m-se em tamanho diminuto e discreto e estabeleciam uma relação concordante 

entre os diversos registros verbais (excetuando-se os logotipos), de modo a sugerir uma 

hegemonia da imagem em relação ao verbal. Tais escolhas tipográficas criavam uma 

atmosfera mais intimista, ao mesmo tempo em que primavam pela boa visualização e 

facilidade de leitura. Exceção seja feita ao título do anúncio das Havaianas, no qual se 

observou um efeito de distorção ondulado que iconizava uma imersão aquática dos tipos. 

Excluindo este caso, os tipos não traziam informações semânticas essenciais para a construção 

de sentido do anúncio, prestando-se mais à denotação do registro verbal que à conotação 

plástico-icônica. Acreditamos que tal característica de simplicidade e neutralidade deva-se a 

uma estratégia de apagamento dos traços da enunciação, em que se espera valorizar a imagem 

perante o espectador, o estar ali bem diante dos olhos, e reduzir a importância do registro 

verbal. 

Tal apagamento também repercutiu na própria seleção e uso do registro verbal nos 

anúncio

e de título, marca e, eventualmente, slogan, texto ou frase de alto destaque, sendo 

que em nenhum dos casos encontramos todos estes elementos reunidos em um só anúncio. 

Percebeu-se, então, que o próprio registro verbal era econômico, assim como as decisões 

tipográficas que o explicitavam. 

Acreditamos que nestas condições, muito habituado a títulos publicitários mais 

chamativos e anúncios apoiado

discursivas como típicas da linguagem publicitária, o receptor poderá perceber 

menos explicitamente a intermediação do grupo de práticas que caracteriza a propaganda, 

deixando-se levar por um aparente contato direto com aquilo que o anunciante quer 

comunicar. 

A cor desempenhou diferentes papéis em cada anúncio analisado. No da 

Telefônica, 

iformidade cromática, foi possível estabelecer semelhança entre elementos visuais 

diferentes, criando uma similaridade que, juntamente com outros aspectos perceptivos e 

morfológicos, unia a imagem da mulher aos aparelhos telefônicos para produzir a gestalt de 

um anjo. O recurso também pode ser considerado sob a perspectiva de uma supressão 

cromática, ou seja, a ausência de uma informação visual pode ser tão determinante para o 

discurso metafórico quanto a sua presença, tornando-se uma variável relevante em alguns 
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casos. No anúncio do colírio Lerin, no entanto, a cor cumpria uma função estética, tornando o 

anúncio mais sofisticado, conotando beleza idealizada e estilizada pela cor de pele e olho, 

além de suavizar a trucagem grosseira do limpador de pára-brisa sobre o globo ocular. No 

anúncio das sandálias Havaianas, mostrou-se um elemento fundamental na criação de uma 

atmosfera praiana, além de destacar a própria sandália por meio do contraste com a cor de 

fundo.  Na publicidade da Fundação SOS Mata Atlântica, a cor volta a ganhar importância no 

discurso metafórico, criando pela sua característica dessaturada a impressão de morte e 

sequidão. Finalmente, na campanha da ração César, a cor mostra-se mais uma vez importante 

para a criação de similaridades entre o dono e o seu cão, na medida em que a semelhança 

cromática entre ambos aumenta a atração visual mútua que nos faz perceber similaridades.  

Deste modo, pudemos perceber que a informação cromática têm importância 

pouco constante na construção do sentido metafórico, variando do fundamental, passando pela 

criação de a

 envolver o receptor em um processo de apreensão mais dinâmico que 

o equilíbri

 elementos visuais dos anúncios. 

tmosfera e podendo reduzir-se à simples função estética. Nos dois casos em que a 

cor mostrou-se mais relevante para a metáfora visual, estabelecia-se uma semelhança 

morfológica, quer pela sua supressão e uniformização, quer por uma similaridade cromática 

modelada para explicitar semelhanças entre os dois sujeitos da metáfora. Acreditamos que, 

mesmo conscientes de que não se pode generalizar afirmações como a própria análise do 

corpus demonstrou, a cor é um elemento plástico importante no processo de criação de 

similaridades especialmente quando estão em jogo características morfológicas, de modo que 

este operador é uma variável de extrema importância para compreender o processo discursivo 

metafórico/imagético. 

Em todos os anúncios analisados percebeu-se uma tendência da diagramação para 

a assimetria, de modo a

o visual simétrico. A organização visual dos elementos do anúncio parecia 

estabelecer um ritmo de leitura que guiava o receptor para uma interação entre o verbal e o 

visual, mesmo que em todo o corpus ainda fosse estabelecida uma hegemonia do visual. 

Acreditamos que esta estratégia acontecia para realçar as relações de ancoragem entre ambos, 

visto que tal interação plástica tornava parte do roteiro de leitura do anúncio a apreensão dos 

registros verbais num ordenamento que favorecia a construção do sentido metafórico. Em 

última instância, percebemos que também na diagramação o olhar do espectador é o eixo em 

torno do qual se articulam os elementos visuais, mostrando-se num ponto implícito perante o 

qual as decisões de composição se encontram submetidas. 

Técnicas visuais como simplicidade, clareza e economia mostraram-se presentes 

tanto na diagramação como na organização interna dos
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Acreditamo

s metafóricas investigadas neste capítulo 

muito infor

de nossas hipóteses, chegamos agora ao momento 

em que po

 

s que, nos casos analisados, a metáfora visual, por articular um processo de 

transferência de propriedades que envolve comunicação implícita e a verificação de 

semelhanças muitas vezes morfológicas, demanda tais técnicas porque por meio delas 

estabelece-se uma síntese de estímulo que facilita ao receptor a articulação do discurso 

metafórico. O uso de técnicas opostas como complexidade, obscuridade e profusão, por sua 

vez, poderia dificultar a compreensão do receptor nos casos analisados. Mesmo assim, devido 

à grande variedade de manifestações do fenômeno, não nos arriscamos propor que estas 

diretrizes se aplicam a todos os casos, visto que não será impossível que justamente as 

técnicas opostas à simplicidade, clareza e economia mostrem-se essenciais na modelação 

plástico-icônica de manifestações mais específicas.  

Um último aspecto a ser discutido nesta etapa refere-se ao valor cognitivo das 

metáforas analisadas. Percebemos que as proposiçõe

mavam sobre o conhecimento enciclopédico associado aos sujeitos envolvidos no 

processo, de modo que aprendemos sobre como o contexto cultural contemporâneo associa 

cães e seus proprietários, beleza e arte, bondade e religião, entre outras associações. Também 

tivemos insights sobre o modo como a ideologia do consumo está impregnada nos discurso 

metafórico, sobre como tal recurso torna-se uma simples ferramenta para que a publicidade 

atinja objetivos de persuasão e sugestão do público-alvo. Entretanto, há de se destacar que em 

todos os casos analisados verificamos um baixo valor cognitivo naquilo que muitos 

consideram a maior riqueza do discurso metafórico: o ato de experienciar uma coisa em 

termos de outra e de aprender algo novo nesta experiência. De fato, nossas análises 

permitiram compreender: (a) uma mulher em termos de anjo; (b) um tronco de arvore em 

termos de um animal; (c) um olho em termos de pára-brisa; (d) uma sandália em termos de 

pedestal e (e) um cão em termos de humano e vice-versa. Entretanto, se faz necessário admitir 

que tal experiência se destacou muito mais pela engenhosidade da criação de similaridades 

que propriamente pela riqueza de seu entendimento. Os exemplos analisados pareceram-nos 

metáforas fáceis e um tanto distantes dos recursos poéticos mais rebuscados, ou seja, do que 

Eco (1991) chama de “metáforas abertas”. 

Tendo estabelecido este panorama comparativo dos resultados das categorias de 

análise propostas e verificado a aplicações 

demos articular algumas conclusões em torno de nossa investigação, de modo a 

contribuir para uma futura gramática da metáfora visual na publicidade e para um 

levantamento de seus operadores plástico-icônicos. 

 



 208

6 CONCLUSÕES 

 
Em nossa exploração, privilegiam

adotada pelos antigo

os o estudo da metáfora numa perspectiva diferente daquela 

s estudos retóricos, investigando-a em sua visualidade. Este recorte, no 

ntanto, não nos impediu de nos depararmos com os dilemas conceituais típicos do fenômeno 

 de Black (1993) nos ofereceu o suporte necessário para 

compreend

lógico do verbal para o campo das representações visuais, uma vez que, ao 

considerarm

as categorias de metáfora visual 

MV2, MV1, Símile e Verbo-visual, propostas por ele, se tornaram fundamentais para que, 

e

desde Aristóteles até as mais recentes teorias da metáfora conceitual. Configurada em sua 

visualidade, a metáfora também nos desafiou com a multiplicidade midiática em que se 

manifesta, a obscuridade de seus mecanismos poéticos e as inúmeras configurações plásticas 

que vem a tomar. Examinada no contexto discursivo publicitário, a metáfora visual nos 

intrigou com sua capacidade de exprimir criatividade, de argumentar, de persuadir e de 

sugestionar o receptor da mensagem, além de sua inclinação em articular-se intrincadamente 

com o discurso verbal e os outros elementos plástico-icônicos do anúncio publicitário. Estes 

desafios nos levaram então a um longo percurso em direção a uma circunstância teórica que 

nos permitisse perceber como este fenômeno se manifesta na matéria visual e qual o seu papel 

dentro do discurso publicitário. 

Em um primeiro momento, nossa pesquisa mobilizou-se no esforço de conceituar 

e caracterizar o fenômeno, cuja definição se mostra difusa e controversa entre os estudiosos 

da área. A teoria da interação

er o processo de criação de similaridades e transferência de propriedades entre os 

dois termos de uma metáfora, privilegiando assim as metáforas que mais nos interessam – as 

criativas. 

A teoria da metáfora conceitual, de Lakoff a Johnson (1985), apesar de se 

concentrar no estudo das expressões metafóricas cotidianas, nos permitiu ampliar o recorte 

fenomeno

os as metáforas como resultado de uma matriz conceitual em nosso pensamento, 

abriu-se espaço para manifestações nas mais diferentes mídias. Este modelo teórico nos 

permitiu também compreender os diversos desdobramentos de metáforas criados a partir de 

um mesmo conceito metafórico “TERMO A É UM TERMO B”, algo que mais tarde 

verificou-se pertinente nas análises de anúncios da seção 4.  

Finalmente, os estudos sobre metáfora visual de Forceville (1996) contribuíram de 

forma determinante em nosso esforço para melhor delinear o fenômeno, não só porque o autor 

se mostrou um fio condutor para a pesquisa, mas porque 
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enfim, pud

itos, sendo um primário e o outro 

secundário

ma referência muito importante para tais 

procedimen

omo os conhecemos?”, pois tais princípios explicaram no campo 

éssemos propor uma definição que nos permitisse identificar objetivamente o 

fenômeno quando estivéssemos diante dele em um anúncio. 

Foi com base neste horizonte teórico que chegamos a uma importante conclusão 

do estudo referente ao conceito de metáfora visual que pretendíamos adotar: uma 

manifestação plástico-icônica de uma declaração metafórica baseada em um conceito do tipo 

“TERMO A É UM TERMO B”, a qual é dotada de dois suje

, que atuam respectivamente como o metaforizado e metaforizante. De acordo com 

os modelos teóricos adotados, estes termos representam campos semânticos diferentes a 

serem aproximados pela metáfora, sendo que pelo menos um deles precisa estar 

correlacionado a uma imagem ou representado visualmente, podendo o outro manifestar-se 

também visualmente, verbalmente ou nem mesmo existir, sendo recuperável apenas pelo 

contexto num processo de implicações. Também propusemos que, na hipótese de pelo menos 

um dos termos não estar expresso nem visualmente ou verbalmente, sendo recuperável apenas 

pelo contexto, ainda poderíamos considerar se tratar de uma metáfora visual, desde que a 

matéria visual fosse decisiva na identificação do termo ausente, de modo a indexicá-lo. 

Entretanto, esta situação hipotética não foi identificada em nenhum dos casos analisados. 

Mesmo assim, preferimos mantê-la em nossa definição por acreditarmos nesta possibilidade. 

Em qualquer um dos casos, consideramos que o metaforizante deverá projetar determinadas 

propriedades e associações sobre o metaforizado, numa ação predicativa que estabelece a 

relação de semelhança que é própria da metáfora. 

Um outro esforço marcante desta pesquisa está em eleger categorias e 

procedimentos de análise que permitam aprofundar o estudo da construção do sentido 

metafórico na publicidade e a identificação de operadores plástico-icônicos deste discurso. 

Mais uma vez, Forceville (1996) se mostrou u

tos, na medida em que propôs as três perguntas essenciais para análise do 

fenômeno: “Quais são os dois termos da metáfora e como o conhecemos?”, “Quais dos dois 

termos é o primeiro sujeito da metáfora e qual é o sujeito secundário, e como os 

conhecemos?” e “Quais características são projetadas do domínio do segundo sujeito sobre o 

domínio do primeiro sujeito, e como decidimos estas características?” (FORCEVILLE, 1996, 

p.108, tradução nossa.) 

Para contribuir na investigação das respostas destas questões, foram compilados 

mais uma vez autores e modelos teóricos de diferentes áreas do conhecimento. A utilização 

dos princípios perceptivos da Gestalt permitiu pormenorizar a resposta a “Quais são os dois 

termos da metáfora e c
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perceptivo 

ão simbólica do sentido. Tais 

conceitos p

 publicitária comunica duas implicações fortes: “Este é um 

anúncio pa

os em elementos conceituais, 

verbais e vi

construção da metáfora visual analisada, abrindo espaço para que em outros estudos esta 

como somos levados a visualizar semelhanças nas metáforas visuais morfológicas. 

Estes princípios também nos ajudaram a identificar quais e como propriedades morfológicas 

são projetadas do sujeito secundário para o sujeito primário. 

Baseado em Eco (1997) e Barthes (1990), foi possível uma análise de aspectos 

tópicos e entinemáticos do discurso metafórico publicitário, aprofundando assim nos saberes 

necessários para o entendimento da peça publicitária, na articulação de premissas e 

argumentações implícitas e na própria análise da construç

ermitiram, por exemplo, responder a perguntas como “Quais características são 

projetadas do domínio do segundo sujeito sobre o domínio do primeiro sujeito e como 

decidimos estas características?” 

A teoria da relevância, de Sperber e Wilson (2001), nos guiou nos processos de 

inferência e articulação de implicações que orientam o receptor na seleção de propriedades 

projetadas do sujeito secundário para o primário, além de nos permitir constatar, juntamente 

com Forceville, que a mensagem

ra a marca X”; “Este anúncio faz uma declaração positiva sobre a marca X” 

(Forceville, 1996). Por meio deste modelo teórico e de Forceville também foi possível 

perceber a importância do contexto enunciativo na construção do sentido metafórico, tendo 

em vista sempre que os processos de compreensão dos discursos publicitários são articulados 

por indivíduos e não por massas anônimas sem circunstâncias. 

Uma combinação de autores do campo da comunicação visual e da retórica 

publicitária possibilitou identificar os elementos mais comumente encontrados em anúncios, 

bem como o papel que desempenham dentro dos processos de persuasão e sugestão típicos da 

propaganda. A reunião destes diversos componentes organizad

suais é original desta pesquisa e permitiu não só estruturar o processo analítico na 

seção 4, mas identificar a metáfora como elemento conceitual gerador da estratégia criativa 

publicitária e sua contribuição no estabelecimento de uma atmosfera de proximidade com o 

receptor. Em concordância e combinação com esta estratégia metodológica, também 

adotamos procedimentos baseados em Eco (1997) como a divisão dos elementos constitutivos 

do anúncio em registro visual e verbal, com o devido detalhamento destes registros, os quais 

permitiram articular o fenômeno nestas diferentes esferas e entender o papel que cada 

elemento visual ou verbal desenvolve na construção de sentido. 

 Finalmente, Fresnault-Deruelle (1993) mostrou-se outro referencial teórico 

pertinente, pois possibilitou demonstrar a importância da inclusão do olhar do receptor na 
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variável também seja adotada. Ainda baseado neste mesmo autor, foi possível detectar o 

apagamento de marcas da enunciação como forma de criar uma impressão de imediaticidade 

perceptiva,

responder de forma mais aprofundada às três questões básicas propostas por este 

autor no e

metafórico no corpus, mas permitiu também identificar operadores plástico-

icônicos de

 unidades visuais, acreditamos que, na 

maioria dos

ção no receptor de princípios perceptivos propostos pela psicologia 

da Gestalt 

 um aspecto contextual da metáfora que estudos posteriores também poderão 

considerar. 

 Na seção 4, mudamos o esforço conceitual e metodológico de nossa pesquisa 

para nos dedicarmos a um foco mais analítico que permitisse pormenorizar o processo da 

construção deo sentido metafórico e a identificação de operadores plásticos desta 

discursividade. Ampliando o referencial teórico metodológico utilizado por Forceville (1996), 

foi possível 

studo da metáfora visual, embora não se possa dizer que tais questões foram 

esgotadas. 

Por meio da análise de cinco anúncios extraídos dos Anuários do Clube de 

Criação de São Paulo, apresentamos uma descrição mais detalhada do fenômeno e 

verificamos a pertinência de nossas categorias de análise. O exercício analítico não só 

permitiu explicitar os conjuntos de processos e articulações que possibilitaram o efeito 

discursivo 

sta discursividade, dos quais destacamos: 

(a) O fundo do anúncio, algumas vezes pertencendo à própria imagem metafórica 

apresentada e outras vezes artificialmente uniforme, modelado para proporcionar a impressão 

de neutralidade, para que não venha a destacar-se excessivamente em relação a outros 

elementos do registro visual. Embora não possamos descartar situações nas quais o fundo 

possa se apresentar profuso e composto de variadas

 casos, ele será modelado economicamente para que venha a realçar ou contrastar 

com tais representações. 

(b) A cor como agente operador da criação de similaridades, seja por meio da 

uniformidade que atenua diferenças, como aconteceu no anúncio da Telefônica, seja pela 

repetição de cores entre sujeitos diferentes que propiciam agrupamentos perceptivos, 

favorecendo assim as semelhanças morfológicas – como no caso do anúncio da ração Cesar. 

(c) A convoca

como operadores fundamentais da criação de semelhanças morfológicas entre os 

dois sujeitos da metáfora. Assim, as semelhanças morfológicas parecem criadas por uma 

modelação cuidadosa dos elementos plásticos que leva em consideração os princípios da 

simplicidade, familiaridade, boa continuação, fechamento, proximidade e mesma direção. 
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(d) A diagramação como elemento que guia o olhar do receptor sobre o anúncio, 

favorecendo inclusive a interação perceptiva do verbal com o visual. Percebeu-se que o olhar 

implícito do receptor é o eixo em torno do qual se articula a organização de todo o anúncio, 

orientando a seleção e disposição dos elementos visuais. 

(f) A economia, clareza e simplicidade como princípios norteadores das decisões 

tipográficas

s da enunciação, com o objetivo de 

criar uma i

h) A predileção por representações metonímicas de assinaturas dos anunciantes, 

nas quais o

 assinatura. Entretanto, vale ressaltar que tal recurso não é 

exclusivo 

entre denotação e conotação na imagem como agente 

otimizador 

 que as 

representaç

, compositivas e organizacionais, de modo que se crie uma ambientação neutra e 

coadjuvante em relação aos elementos que participam mais relevantemente do discurso 

metafórico. 

(g) A predileção pelo apagamento dos traço

mpressão de imediaticidade na recepção, de modo a convocar no espectador uma 

impressão do estar diante das representações apresentadas sem a intermediação das práticas 

típicas do discurso publicitário. 

(

 impresso é tomado pelo seu suporte de impressão. Desta forma, a mensagem 

parece dotar-se de certa sofisticação ao abrir mão de um registro verbal/visual típico dos 

anúncios, no caso, da marca anunciante, para se incorporar plasticamente à imagem do 

produto, que é transformada em

dos anúncios com metáforas visuais, mas uma prática que acreditamos ser 

valorizada pelo campo social da publicidade e que, no contexto de hegemonia da imagem que 

caracteriza o fenômeno pesquisado, parece ostentar uma comunicação sem grande apoio de 

um registro verbal mais explícito. 

(i) A presença de representações metonímicas associadas ao anunciante entre os 

elementos que compõem a metáfora visual, de modo que se justifique a sua pertinência 

perante o emissor da mensagem. Assim, a metonímia também contribui no discurso 

metafórico indexando o emissor e fortalecendo sua utilização como recurso retórico. 

(j) O tensionamento 

da originalidade metafórica, o qual pode criar no receptor a impressão de uma 

naturalidade e inocência fugidia em dispositivos retóricos que sem esta tensão se mostrariam 

excessivamente artificiais e planejados com finalidade publicitária. 

(l) A antonomásia visual como figura típica do fenômeno, na medida em

ões visuais encontradas tendem a reduzir grandes grupos a representações de 

classe mais sintéticas e idealizadas, capazes de contribuir na criação de um campo tópico e 

entinemático. 
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Outro aspecto marcante desta pesquisa consistiu em desenvolver e verificar 

hipóteses pertinentes sobre o funcionamento das representações visuais metafóricas na 

publicidade. Ainda que todo o horizonte teórico metodológico seja resultado do quadro 

hipotético de que tais referências atendem à explicação do fenômeno, destacamos aqui 

algumas hip

ia a 

serem anu

ra visual com abordagem funcional seria 

aquela que 

óteses propostas ao longo de toda a pesquisa com seus respectivos resultados: 

(a) Baseando-se no elemento conceitual “estratégia criativa”, propusemos que a 

metáfora visual se adéqua às estratégias publicitárias e “gravita” em torno de um assunto, 

produto, serviço ou idéia “X” a serem comunicados. Chegamos inclusive a destacar quatro 

exemplos destas possibilidades: considerando “X” como o assunto, produto, serviço ou idé

nciados, a estratégia criativa pode focar-se em destacar primeiramente uma 

metáfora visual de “X”; pode enfatizar o receptor de “X”, numa metáfora visual do público-

alvo ao qual “X” se direciona; pode enfatizar metaforicamente o problema que “X” soluciona 

e, finalmente, representar uma metáfora visual do oposto ou concorrente de “X”, como forma 

de demonstrar a superioridade de “X”. Assim, um dos dois sujeitos da metáfora poderia ser 

“X”, o consumidor de “X”, o problema que “X” resolve ou o concorrente de “X”, criando 

assim mais um campo classificatório para as metáforas visuais. Além de termos 

exemplificado, na seção 3, cada uma destas possibilidades por meio de anúncios extraídos dos 

Anuários do Clube de Criação de São Paulo, percebeu-se que nas análises da seção 4 este 

quadro hipotético também se mostrou pertinente, numa situação em que o corpus não era uma 

ilustração para as hipóteses. Apesar disto, dado o número reduzido de anúncios analisados, 

não foi possível detectar na seção 4 uma ocorrência de cada categoria, não tendo sido 

encontrado nenhum caso no qual um dos sujeitos da metáfora visual era o concorrente. 

Entretanto, acreditamos que este quadro hipotético atende à realidade do fenômeno e, mesmo 

que algumas situações sejam mais incomuns que outras, elas ainda permanecem como reserva 

criativa para as estratégias discursivas publicitárias. 

(b) A partir do elemento conceitual “abordagem” do anúncio e da dicotomia 

publicitária argumentativa racional/emotiva, propusemos duas categorias de propriedades 

projetadas da metáfora na publicidade, substituindo o termo “racional” por “funcional” e o 

termo “emocional” por “subjetivo”. Assim, a metáfo

representa metaforicamente o funcionamento ou das representações dos aspectos 

objetivos de “X”, dos consumidores de “X”, dos problemas que “X” soluciona ou do 

oposto/concorrente de “X”.  Já a metáfora visual com abordagem subjetiva seria aquela que 

representa metaforicamente associações emocionais metonímicas das representações de “X”, 

dos consumidores de “X”, dos problemas que “X” soluciona ou do oposto/concorrente de 
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“X”. Uma terceira categoria foi proposta ao analisarmos metáforas sobre as quais eram 

projetadas propriedades predominantemente morfológicas. Observou-se que muitas vezes o 

corpus apresentava uma combinação de transferências de propriedades destes três tipos 

diferentes sem um padrão específico, de modo que a classificação dos tipos de propriedades 

projetadas é de fato pertinente: em todos os casos percebeu-se a transferência de propriedades 

ou funcionais, ou subjetivas ou morfológicas, individualmente ou combinadas entre si, não 

sendo encontrado mais nenhum outro tipo de propriedade que não se adeqüe a esta 

classificação. 

(c) A partir das operações propostas por Durand (1973) para explicar os processos 

de construção das figuras de linguagem verbais, percebemos por meio de uma pesquisa 

indutiva que tais relações também poderiam ser encontradas em metáforas visuais 

morfológicas. A substituição, adição, repetição, subtração, troca, assim como outras aqui 

sugeridas, c

ue o 

autor defen

omo a justaposição e a inclusão do olhar do receptor como eixo de articulação da 

imagem se mostraram pertinentes enquanto modeladoras plástico-icônicas do discurso 

metafórico. Encontramos exemplos de anúncios que correspondem a tais hipóteses nos 

Anuários do Clube de Criação de São Paulo, mas ficamos receosos em confirmar este quadro 

hipotético porque sempre se poderá questionar que o corpus fora escolhido para justificar tais 

hipóteses. Entretanto, ao aplicarmos livremente tais categorias sobre anúncios selecionados 

indeterminadamente, no caso, aqueles analisados na seção 4, verificamos que tais operações 

também se mostraram consistentes em explicar o fenômeno sempre que estava em jogo a 

transferência de propriedades morfológicas. Verificou-se que, dos cinco anúncios analisados, 

quatro criavam semelhanças morfológicas entre os dois termos da metáfora, sendo que em 

todos estes quatro identificou-se operações propostas no quadro hipotético de operações. 

Pesquisas posteriores poderão ocupar-se de relacionar estes resultados ao sistema 

produtivo publicitário, visto que nossas análises foram predominantemente imanentistas. A 

este propósito, recomendamos uso da teoria dos discursos sociais proposta por Eliseu Véron 

(1996) em “La semiosis social: fragmentos de una teoria de la discursividade.”, em q

de que “toda produção de sentido é necessariamente social: não se pode descrever 

nem explicar satisfatoriamente um processo significante sem explicar suas condições sociais 

produtivas.” (p.125, tradução nossa). Esta articulação mostra-se importante porque por meio 

dela conseguiremos distinguir, em nossos resultados, aquilo que é típico do sistema produtivo 

publicitário daquilo que é referente à metáfora visual em sua textualidade mais ampla, bem 

como identificar como se articulam estes dois níveis na apropriação discursiva publicitária. 
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Além desta lacuna a ser preenchida, não será impossível que alguns venham a 

questionar o modo processual que conduzimos nossas análises, podendo considerá-las um 

tanto mecanicistas. Acreditamos, apesar disto, que a valorização do objeto pormenorizado, 

numa análi

e um 

Ou seja: o r

nos ainda articular esta

em nossa pesquisa. De  se efetive com a agilidade necessária ao 

sistema pr

ipóteses e articular as conclusões aqui 

propostas, 

mbém podem detectar, a partir da aplicação repetida das categorias e procedimentos 

aqui adotados, ou mesmo com o suporte de novas metodologias, mais subtipos de metáforas 

se atenta às etapas, é o melhor modo de compreender a construção do sentido 

metafórico, especialmente porque é justamente a metáfora uma das figuras que mais nos 

permitem viajar pelos labirintos da semiose. O que não se pode esquecer, especialmente no 

caso da publicidade, é que esta viagem acontece rapidamente: aquilo que podemos demorar 

páginas para descrever e analisar, em sua configuração prática acontece em segundos, 

realizada pelo receptor habilitado culturalmente. A este respeito, nos reportamos a Eco: 

Se um anúncio implica em grande quantidade de articulações lógicas e no 
entanto é compreendido num relance, isso significa que os argumentos e 
premissas que comunica já estavam assim codificados e sob a mesma forma 
que aí assumiram, tanto que puderam ser compreendidos através d
simples reclame (1997, p. 182) 
 
eceptor já conheceria os significados comunicados de antemão. Resta-

 reflexão com o baixo valor cognitivo nas metáforas visuais estudadas 

ato, para que a comunicação f

odutivo publicitário, as metáforas parecem diminuir seu valor informativo, 

destacando-se muito mais pela engenhosidade. Mais uma vez, percebemos a possibilidade de 

adequação da metáfora às apropriações discursivas. Entretanto, vale destacar que esta 

limitação informativa, como já percebera Eco referindo-se à publicidade em geral, não são 

inerentes ao discurso persuasivo, capaz de associações muito mais ricas; ela é o resultado das 

relações econômicas que regem o discurso publicitário. 

Com estas articulações, acreditamos que nossa pesquisa foi bem sucedida e 

atingiu os objetivos esperados. Entretanto, se faz necessário reconhecer as limitações do 

estudo. Apesar das análises terem permitido fortalecer h

não se pode desconsiderar o número reduzido de anúncios analisados. 

Acreditamos, sim, que nossas articulações são razoáveis em explicar o funcionamento das 

representações visuais metafóricas na perspectiva adotada, mas para comprovar a validade de 

nossas reflexões seria necessário aplicar as categorias de análise em um corpus bem mais 

extenso. 

A prudência, então, nos leva a reconhecer que este estudo é apenas mais um passo 

em direção a uma gramática normativa da metáfora visual na publicidade. Assim, outros 

estudos ta
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visuais na

ue, em cada caso, alguns autores e procedimentos podem ser mais pertinentes que 

outros.  

idos pelo campo social da publicidade, como é o caso dos anúncios extraídos dos 

Anuários d

mos, sim, 

termos con

 

 propaganda e outros operadores plástico-icônicos da discursividade visual 

metafórica. 

Por isto mesmo, não nos cabe aqui limitar categoricamente o referencial teórico 

metodológico para o estudo da metáfora visual. Mesmo um exame superficial dos mais 

diversos anúncios nos permitiria ver a grande variedade de configurações da metáfora visual, 

mostrando q

Além disso, existe todo um conjunto de estratégias e procedimentos não adotados 

aqui os quais também produziriam ricos insights sobre o tema.  A escolha do corpus, por 

exemplo, poderia desprender-se em pesquisas futuras do interesse em anúncios premiados e 

reconhec

o Clube de Criação de São Paulo, para concentrar-se em um corpus proveniente de 

uma prática publicitária mais banal e rotineira. Mesmo exemplos de anúncios mal sucedidos 

na construção do sentido metafórico poderiam se constituir excelentes tensionadores com o 

material premiado, permitindo assim verificar hipóteses sob uma nova perspectiva. 

Considerando a multiplicidade de manifestações que caracterizam os fenômenos 

visuais, bem como a complexidade que envolve as investigações sobre as metáforas 

pictóricas, acreditamos que nossa contribuição venha não para limitar um quadro de 

manifestações que é intrinsecamente profuso e averso a classificações. Espera

tribuído em levantar um pequeno inventário de possibilidades de modelação da 

matéria visual, que nem de longe as esgota, mas que estabelece caminhos para uma melhor 

compreensão destes dispositivos retóricos.  Assim, mais que identificar subtipos do 

fenômeno, acreditamos que nossa maior contribuição foi estabelecer um modo de olhar para 

as representações visuais. Nossa expectativa, então, é de que tenhamos contribuído para que 

se entenda melhor o funcionamento dos mecanismos operadores do discurso metafórico na 

publicidade contemporânea, cujo desempenho criativo os torna prestigiados no campo social 

publicitário e de notória incidência nos produtos midiáticos. 
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