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Introdução 

Este artigo nasce da observação do pesquisador sobre a força comunicativa 

das mensagens que utilizam as imagens e os textos para a ilustração e redação 

publicitária. A hipótese que se aventa gira em torno do fato de que essa combinação 

de imagem e texto pode exercer uma atração significativa sobre o público-alvo e 

também, grosso modo, no sujeito que convive em grandes centros urbanos, 

cercados pelos inúmeros estímulos provenientes dessas linguagens.    

A pesquisa se justifica pelo fato de que tais reflexões poderão contribuir para 

a área de Publicidade e Propaganda e fomentar uma saudável discussão sobre a 

comunicação e o conjunto de atitudes que determinam a eficiência da informação.  

Tendo em vista a força apresentada pela linguagem publicitária mediada por 

artifícios técnicos como a persuasão, vale a pena investigar tais fenômenos que 

intervêm no cotidiano do homem, especialmente porque o hábito de consumo pode 

ser impulsionado por uma vasta produção de imagens.  

Os sinais gráficos e o excesso de informações podem ser observados de 

longa data e foram sendo deixados pelo homem como marca significativa de um 

povo ancestral, mas também para além das pinturas rupestres e do período da pré-

história, observa-se que hoje, mais do que nunca, não faltam referências na 

trajetória histórica da relação do homem com a imagem e a escrita.   

“A imagem é uma forma de escrita. Isso não se questiona, porque a escrita 

nasceu da simplificação dos registros iconográficos, dos desenhos e das pinturas. A 

relação entre as duas é indissolúvel, porque ambas pertencem ao universo da 

visualidade” (BAITELLO, 2014, p. 49). 
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Diante deste fato, a pesquisa se propõe a problematizar a seguinte questão: 

quais são os argumentos persuasivos presentes na mensagem publicitária, que visa 

seduzir intelectual e emocionalmente o consumidor? 

A hipótese que permeia essa investigação, caminha na direção de que a 

publicidade propõe um discurso eficaz que estimula o hábito de compra e consumo 

ao se utilizar recursos textuais e imagéticos, dito de outro modo, a publicidade se 

utiliza de textos verbais e não verbais em seus anúncios.   

A metodologia prevê uma abordagem qualitativa de natureza bibliográfica em 

que se destacam as importantes contribuições de Baitello (2014) que teoriza sobre o 

conceito de Iconofagia, e sua força comunicativa nos indivíduos que convivem 

cercados de estímulos imagéticos. Será utilizada a referência teórica de Breton 

(1999) para conhecer os artifícios técnicos da linguagem, e como eles são aplicados 

em anúncios de publicidade para estimularem a venda e a consequente fidelização 

da marca.  

Não será possível, neste curto espaço, investigar com profundidade todos os 

assuntos que seriam importantes tratar, todavia a contribuição, que se pretende 

modesta, pode destacar aspectos que envolvem a Iconofagia e a publicidade, em 

tempos globalizados e de disseminação de imagens. Posteriormente, as técnicas 

fundamentais que a publicidade utiliza para o convencimento do seu público, que é a 

retórica, será alvo de um breve comentário. Por fim, o estudo dará mais ênfase à 

linguagem afetiva que a publicidade se apropria para tocar o consumidor.  

 

1 – A Publicidade e os Tempos de Iconofagia 

Em um mundo globalizado e gradualmente interconectado, as mídias nos 

trazem, em tempo real, todos os acontecimentos que permeiam a sociedade, em 

áreas políticas, econômicas, ambientais, artísticas etc. O mundo atual é um mundo 

visual, representado por impressões, estados emocionais, estilos e modo de vida de 

indivíduos, e representado de como o homem vê o que o circunda. 

Sendo assim, o conceito formulado por Norval Baitello Junior de “Iconofagia” 

– cujo termo é utilizado para explicar o consumo voraz de imagens, no qual o ser 

humano devora imagens e simultaneamente é devorado por elas – pode ser útil para 

compreender como a imagem é percebida pelo homem. 



 

Devorar imagens ou ser devorado por elas não são possibilidades 
alternativas, mas simultâneas. É um estado da questão, uma 
descrição de nossa realidade cotidiana, uma condição inexorável da 
qual os humanos da era digital não podem escapar (BAITELLO, 
2014, p. 7). 
 

O argumento do autor citado significa que a imagem precisa do nosso corpo 

para se perpetuar, pois sem ele, ela é incapaz de existir. Ela precisa ser vista para 

“ser”, e alimentar-se de imagens é equivalente a dar força a elas, emprestando o 

corpo. Conforme Baitello (2014, p. 74) “Consumimos imagens em todas as suas 

formas: marcas, modas grifes, tendências, atributos, adjetivos, figuras, ídolos, 

símbolos, ícones, logomarcas”. 

“A produção massiva de imagens dirige-se aos nossos olhos, que 

progressivamente se transformam em receptadores de superfícies planas” 

(BAITELLO, 2014, p. 66). Somos expostos de forma ligeira a diversas imagens 

trazidas por uma produção desenfreada.  

Logo, numa era marcada pela Iconofagia, a publicidade se destaca ao 

apresentar suas ideias através de seus variados anúncios, seja em plataformas 

digitais ou offline, em mídias impressas ou audiovisuais dentre outros.  

Vale lembrar que:  

Publicidade deriva de público (do latim publicus) e designa a 
qualidade do que é público. Significa ato de vulgarizar, de tornar 
público um fato uma ideia. [...] divulgação de mensagens por meio de 
anúncios com o fim de influenciar o público como consumidor. [...] A 
publicidade é, sobretudo, um grande meio de comunicação com a 
massa. (SILVA 2005, p. 501-504)  
 

Através de sua linguagem – imagens e textos –, a persuasão se apresenta 

com mais soberania mediante essa era Iconofágica, pois há mais meios de isso se 

tornar possível. A decifração da linguagem acontece pelo leitor de forma subjetiva, e 

dependente de seu contexto.  

Segundo Figueiredo (2005, p. 1) “a imagem gera o impacto, mas o poder de 

persuasão está na palavra, assim como a condução do raciocínio do receptor”. A 

imagem pode ter um grande poder sobre o consumidor, e sobre seu ato de compra 

ou fidelização com a marca. Sendo assim, a palavra em simultaneidade com a 

imagem se potencializam, podendo influenciar o receptor alvo.   



 

O ambiente virtual trouxe uma vasta disseminação e conservação de 

imagens, textos e informações, no entanto, o excesso de conteúdo é tão grandioso 

que nos tornamos reféns deles, no sentido de dependência e desejo de consumo.  

Assim, a publicidade é apenas um de vários segmentos que esta era 

Iconofágica permitiu se prolongar com sucesso, para utilizar as imagens a seu favor. 

A publicidade consiste em criar espaços midiáticos que o emissor 
possa controlar por inteiro. Isso é verdadeiro para o que constitui o 
essencial desse domínio, ou seja, a publicidade de marcas, [...] 
publicidade política ou governamental ou [...] em favor de grandes 
causas nacionais ou humanitárias (BRETON, 1999, p. 42). 
 

Figura 1 – Anúncio LG G3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Digital Trends, 2014 
 

 
Este anúncio publicitário (Figura 1), é um exemplo da força que a imagem 

sustenta em suas variadas formas e superfícies. Este outdoor, exibido na Arábia 

Saudita, divulga o smartphone G3, da LG. O tamanho do outdoor é exagerado, e 

podemos ter essa percepção nítida, uma vez que vemos um grupo de pessoas no 

canto direito da imagem, o que valoriza a dimensão ou a proporção do outdoor. 

Esse anúncio é considerado a maior estrutura de propaganda construída em 

um ambiente externo em todo o mundo, tanto que conseguiu entrar no livro 

Guinness Book, através deste feito. O produto em destaque – o smartphone – é 

maior que a própria borda do outdoor, e com 12 metros de altura, este anúncio é 



 

capaz de segurar os olhares de milhares de pessoas que transitam por tal rota, e o 

show de luzes durante a noite promove um belo entretenimento.  

É interessante notar que, em termos de composição visual, o uso da cor 

vermelha contrasta com fundo branco, e ainda é muito significativo o fato do fundo 

ser um deserto e a imagem se tornar cenografia, um muro/painel reforçando a 

dimensão do visual: “pequeno em comparação ao local aplicado e grande em 

relação às pessoas”.  

Com este poder de impacto, e provida de artifícios vívidos, esta peça 

publicitária prende o olhar do consumidor pelas características que sugerem ação 

dinâmica da imagem do produto, e, junto com a tipografia em variadas formas e 

tamanhos, entregam um belo espetáculo. Há então um consumo do homem sobre a 

imagem, e ao mesmo tempo, ela [a imagem] em sua grandeza, no dizer de Baitello 

(2014, p. 74) consome quem a vê. 

Dessa maneira, em tempos capitalistas de grande consumo, a publicidade se 

torna veemente em despertar o desejo nos consumidores, que se encontram com 

olhares ávidos para decifrar a imagem do produto e estimulados a efetuar o ato da 

compra. 

2 – A Retórica Publicitária 

 A retórica é utilizada como um instrumento benéfico na linguagem publicitária. 

De acordo com Pacheco (1997), conceitua-se retórica como: 

[...] A palavra Retórica (originária do grego rhetoriké, "arte da 
retórica" [...] exerce a persuasão por meio de um discurso. Não se 
recorre a um experimento empírico nem à violência, mas procura-se 
ganhar a adesão intelectual do auditório apenas com o uso da 
argumentação.  
 

Em suma, esta técnica de comunicação ocorre quando se pretende ganhar a 

aceitação do público por intermédio da argumentação. “A retórica se utiliza da 

linguagem comum do dia a dia, e não de uma linguagem técnica ou especializada. 

Isso ocorre porque a retórica é dirigida a todos os homens, e não a um setor 

específico da população” (PACHECHO, 1997). A retórica envolve o convencimento 

pleno e simples. 

O homem utiliza a comunicação para gerar convicção, e essa atitude é 

específica dele. “Convencer é uma experiência específica da espécie humana. O 



 

animal informa e exprime, mas nunca se põe na posição de convencer (BRETON, 

1999, p. 24).  

Visto que a publicidade também transmite sua linguagem própria, esta é uma 

linguagem que se destina a grandes e variados públicos com a missão de passar 

uma mensagem com triunfo, mensagem esta que se apropria do uso técnico da 

retórica.  

Os anúncios publicitários com o propósito de revelar características principais 

ou marcantes de um produto, são mediados por uma linguagem que seduz. A 

imagem frequentemente carrega uma força retórica tão poderosa quanto a escrita, e 

ambas quando em concomitância são inseridas em tais anúncios, possuem maior 

capacidade de convencer o receptor da mensagem. 

Os recursos linguísticos em cada propaganda são feitos conforme o contexto 

de cada público. A mensagem ressalta o produto ou serviço e persuade o 

consumidor a adquiri-los. “Uma mensagem agradável ou atraente em si mesma 

suscitará uma atração pelo produto” (BRETON, 1999, p. 43). 

Figura 2 – Anúncio Dias das Mães Chevrolet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ápice, 2008 
 

Este anúncio demonstra uma tentativa de convencimento através das 

palavras e ilustrações. O texto inserido nesta peça publicitária dos Dias das Mães da 

empresa Chevrolet, “Lembre-se que você veio ao mundo graças a um bom 



 

bagageiro” (Figura 2), contrasta com uma atraente e chamativa visualidade. Imagem 

e texto conjugam aqui uma mensagem que desperta o interesse e chama a atenção 

do receptor.  

A barriga da mãe grávida aparece no primeiro plano da imagem, e a mão do 

pai brinca com um carro em cima da barriga da mãe, dando a entender que o carro 

possui um bagageiro seguro tanto quanto é a barriga da mãe para seu bebê. E o 

carro será, talvez um possível brinquedo da criança que vai nascer, e de forma 

indireta, a peça mostra o carro que tem como característica o bagageiro eficiente. 

O propósito primário da persuasão é fazer o consumidor mudar sua atitude e 

ser influenciado na compra. Além desses passos, a publicidade informa, todavia, 

que esse não é o objetivo maior. “A informação não passa de um meio, entre outros, 

desse processo de influência” (BRETON, 1999, p. 43). 

O autor faz referência a outra ferramenta importante e constantemente 

utilizada, chamada “publicidade subliminar”. Segundo Silva (2005, p. 500) “Diz-se de 

uma controvertida modalidade de propaganda em que as mensagens atingem 

diretamente o subconsciente do público [...]. Nesta, o espectador é influenciado sem 

saber, de forma breve, sobre certo produto. “[...] trata-se de mensagens ocultas em 

outras mensagens: por exemplo, uma imagem intercalada a cada vinte e cinco 

imagens por segundo e que influencia o espectador sem que ele saiba” (BRETON, 

1999, p. 13).  

Não há proibição da publicidade subliminar no Código de Defesa do 

Consumidor brasileiro. Segundo Oliveira e Amaral (2011): 

No Brasil, diferentemente de outros países, não existe lei que 
disponha sobre a ilicitude das propagandas subliminares como, v.g, a 
Espanha, que possui em sua lei geral de Publicidade um conceito 
para a definição de publicidade subliminar e a enquadra como 
espécie de publicidade ilícita. 

 
Assim, é possível verificar que a publicidade utiliza vários meios para atrair o 

público, diante do habilidoso uso de um conjunto linguístico – verbal, visual e sonoro. 

Outros recursos como a publicidade subliminar, ou mesmo o uso de cores variadas, 

o design das embalagens, dentre outros são estratégias para obter a atenção do 

público-alvo. Isso inclui até os animados jingles com letras que fazem as pessoas 

fixarem as mensagens em suas mentes, quase de forma inconsciente. 



 

O consumidor atualmente está mais exigente e seletivo, e dessa maneira, o 

convencimento sobre ele, tem que ser realizado de forma efetiva e competente.  

A publicidade através de sua linguagem está sempre preparada a “brigar” 

pelo seu público-alvo, e pronta a convencê-lo. Utilizar a linguagem para esse 

convencimento torna-se um encargo acessível e descomplicado, no entanto, 

utilizando a persuasão nas propagandas, torna-se uma tarefa menos árdua. 

Desse modo, a retórica é a técnica que coordena todo este processo, pode 

ser responsável pela aceitação e compreensão da mensagem pelo público, tornando 

esse processo mais eficaz. 

3 – Linguagem publicitária e o apelo emocional 

 As técnicas linguísticas são caracterizadas por uma vastidão distribuída em 

vários campos direcionados ora à imagem, ora à persuasão das palavras, etc. Um 

deles é a técnica direcionada ao sentimento do consumidor, para persuadir o 

público-alvo e comunicar um produto. Instigar os sentimentos, leva o consumidor a 

uma aceitação plena do que lhe é proposto na mensagem.  

Em meio a um excesso de reproduções de imagens, o consumidor inserido 

neste contexto é tomado pela publicidade com suas armas de comunicação visuais 

como signos, fotografia, tipografia, desenho etc. 

Procura-se comunicar ao consumidor os benefícios do produto para que ele 

efetue a compra. “O sedutor é aquele que faz ou diz no momento desejado o que é 

preciso: ele demonstra uma total obediência à ocasião [...] O sedutor assemelha-se 

a tudo o que aborda” (BRETON, 1999, p. 66). 

Essa forma de comunicação com apelo emocional traz uma particularidade: 

evoca o sentimento do público-alvo que se sente sensibilizado com o anúncio. Nos 

anúncios audiovisuais, é possível ver que isso se torna mais frequente e facilitado, 

pois a imagem e o som são capazes de despertar sensações ainda não sentidas.  

Quando os publicitários se livraram da ideia, embaraçosa de seu 
ponto de vista, segundo a qual se tratava de produzir mensagens 
estritamente informativas para promover os produtos que lhes eram 
confinados, um dos primeiros recursos que recursos que lhes 
empregaram foi a relação de identificação (BRETON, 1999, p. 65). 
  

Essa relação de identificação acontece quando o emissor da mensagem 

constrói uma fantasia de que ele se encontra na mensagem ou está sendo 



 

representado dentro dela. Desse modo, nesse exemplo de autoridade de persuasão, 

a sedução se encontra em trazer o receptor da mensagem para dentro de seu 

contexto e se adequar a suas vontades e a seu estado de espírito. 

 
Se um anúncio mostra uma sedutora jovem em êxtase diante do 
esplêndido colar de pérolas que acaba de ganhar, é qupilãase certo 
que as leitoras do anúncio reajam nestes termos: “Como eu adoraria, 
eu também, aumentar meu poder de sedução usando essas pérolas” 
(EWEN, 1983, p. 49 apud BRETON, 1999, p. 65). 
 
 

Se em algum momento o consumidor está em estado de dúvida sobre qual 

produto ou serviço escolher, o fator emocional edificado na marca trará um vínculo 

ao seu contexto, sendo assim, este é um fator resolutivo para a compra final.  

Figura 3 – Anúncio Café Pilão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Publicidade e Cerveja, 2010. 
 

O apelo emocional se faz bem explorado e desenvolvido (Figura 3), de forma 

clara para o consumidor. Esta propaganda do café Pilão manifesta a linguagem 

persuasiva da publicidade ao utilizar o crescimento da filha.  

O texto apela para o lado sentimental, pois o discurso evidencia uma linha do 

tempo na parte superior do anúncio, e mostra um diálogo da filha com 4 anos e outro 

dela mesma, com 18 anos.  

Ambos os diálogos mostram uma mudança brusca de pensamento da 

menina, algo que é natural conforme a idade avança. Desse modo, a frase no canto 



 

direito da imagem, explicita todo esse esquema desenvolvido pela agência 

AlmapBBDO, para dar enfoque ao sentimento do receptor da mensagem, “Seus 

filhos crescem em um piscar de olhos. Pisque menos”.  

É preciso ter grande habilidade em lidar com uma linguagem que atingirá o 

sentimento do consumidor. Dependendo de alguns aspectos como a cultura, o modo 

de vida e o momento político-econômico em que a nação se encontra, pode servir 

de repertório para a criação da redação e ilustração publicitária. Tais fatores 

contribuirão para a dosagem certa de elementos emotivos que vão persuadir o 

receptor da mensagem.  

 

Considerações finais 

Os instrumentos de sedação dos produtos midiáticos direcionados ao corpo 

humano foram e continuam sendo imagens, em qualquer linguagem, seja visual, 

musical ou acústico-verbal (BAITELLO, 2014, p. 51). Ainda que seja impossível 

mensurar a força da imagem em sua totalidade, sabe-se da capacidade grandiosa 

que ela exerce sobre o homem, e como os olhares são chamados para as suas 

superfícies, tornando-se reféns do que elas transmitem.  

Levando-se em conta o que foi observado, percebe-se que a publicidade, em 

tempos de grandes reproduções imagéticas, insere-se no contexto da cultura com 

grande êxito, tornando-se uma ferramenta importante que motiva as vendas.  

O consumidor que vive perante a era Iconofágica, não pode escapar deste 

consumo descomedido de imagens, porque esta é uma condição gerada do seu 

contexto atual.  

Através destes atos consumistas, cercados de um competente uso linguístico 

publicitário, e de técnicas de linguagens como a persuasão, os anúncios publicitários 

tornam-se armas precisas e capacitadas para atingir o consumidor, e convencê-lo do 

que se pretende. Dessa maneira, gera-se lucro para as marcas e por consequência 

os clientes tornam-se fiéis, envolvendo a produção de elos emocionais pelas 

marcas. 
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