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Andando e tropeçando 
Nessas pegadas a caminho de casa 

Para um lugar que eu nunca vi; 
Estou mudando, cada vez menos sonolento 

Feito de coisas diferentes de quando comecei 
E tenho tido essa sensação o tempo todo 

O dia aproxima-se rapidamente. 
 

Brook Fraser – Shadow feet. 



 
 
 

 
 

 

RESUMO 

 

O gênero anúncio publicitário é encontrado em diversos suportes como jornais, revistas, 

televisão, dentre outros, e surgiu no contexto de uma sociedade neocapitalista. Na TV, bem 

como na internet, esse gênero ocupa lugar de destaque, podendo reafirmar e/ou subverter 

valores sociais. Analisamos nesta pesquisa, por meio de uma abordagem multimodal, um 

anúncio publicitário televisivo que circulou no período de 2013 a 2016 e destinava-se ao 

convencimento de jovens para o ingresso ao serviço militar. Procuramos identificar, nesta 

campanha, as estratégias e recursos multimodais utilizados para assujeitar e manipular o 

público alvo, revelando assim, relações de poder, ideologia e hegemonia que levam o jovem 

telespectador a se identificar com o chamado para o serviço militar. Nesta pesquisa, foram 

feitas análises multimodais dos recursos textuais e semióticos utilizados neste anúncio. Para 

este fim, fizemos uso dos estudos teóricos atuais da Gramática do Design Visual, de Kress e 

van Leeuwen (2006), com foco maior na metafunção interativa e na representação visual 

dos atores sociais, de van Leeuwen (2008), para identificar os recursos textuais e 

imagéticos utilizados pela campanha de serviço militar para gerar o efeito de 

empoderamento do jovem telespectador e consumidor do anúncio. O anúncio foi analisado a 

partir de cada uma de suas partes de modo a detalhar as metafunções e processos 

semióticos da Gramática do Design Visual alí presentes, assim como elucidar a forma como 

os participantes representados no anúncio são caracterizados no que diz respeito aos 

papéis sociais por eles desempenhados, o que permitiu identificar recursos multimodais que 

empoderam tanto a figura do jovem militar quanto o jovem comum que está prestes a 

ingressar no serviço militar, revelando ainda uma categorização de exclusão de 

participantes femininas que poderiam estar presentes no anúncio. Esperamos com esta 

investigação, nortear futuros pesquisadores que desejem explorar e expandir a discussão 

aqui apresentada na análise de outras temáticas que tenham como base a interação entre 

elementos textuais e imagéticos, fazendo uso de procedimento metodológico semelhante 

aos empregados nesta pesquisa. 

 
Palavras-chave: Anúncio publicitário televisivo. Alistamento militar. Multimodalidade. 

Gramática do Design Visual. Empoderamento. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The advertising genre be found in several shapes as news, magazines, television, among 

others, and it emerged from a neocapitalist society context. On TV, as well as on the internet, 

this genre occupies a prominent position, being able to reaffirm and/or subvert social values. 

By means of a multimodal approach on this research, we analyzed a television commercial 

that was broadcast from 2013 to 2016, intending to convince young people to join the military 

service. We tried to identify the strategies and multimodal resources used on this campaign 

to subjugate and manipulate the target audience, which reveals the power ratio, ideology and 

hegemony that leads the young spectators to identify themselves with the military service 

call. This research comprises of a multimodal analysis of textual and semiotic resources 

used on this commercial. In order to do so, we used the current theoretical studies on the 

Grammar of Visual Design, by Kress and van Leeuwen (2006), focusing mainly on the 

interactive metafunction and the visual representation of social actors, by van Leeuwen 

(2008), to identify the image and text resources used by the military service campaign to 

create the empowerment effect on the young spectator and consumer. The commercial was 

analyzed so that it could detail the metafunction and semiotic processes of the Grammar of 

Visual Design on it, as well as to clarify the way that the participants presented on the 

commercial are characterized with regard to their social roles, by which allowed the 

identification of multimodal resources that empower both the young military figure and the 

average young man who is about to enter the military service, also revealing a categorization 

of exclusion of female participants that could be present in the advertisement. We hope to 

guide future researches who wish to explore and expand this debate by analyzing other 

themes, which are based on the interaction between text and image elements, and using 

similar methodologic procedures to those ones used on this research. 

 

Keywords: Television commercial. Military enlistment. Multimodality. Grammar of Visual 

Design. Empowerment.  
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1 INTRODUÇÃO 

   

O anúncio publicitário é um gênero que pode ser encontrado em diversos 

suportes como jornais, revistas, internet, televisão etc. Esse gênero surge no 

contexto de uma sociedade neocapitalista, em especial o anúncio publicitário 

televisionado tem o seu surgimento paralelo ao da televisão. Nos canais televisivos, 

bem como na internet, esse gênero ocupa lugar de destaque, reafirmando e/ou 

subvertendo valores sociais. Nesta pesquisa faremos uma análise multimodal do 

gênero anúncio publicitário televisionado. Especificamente, analisaremos um 

anúncio publicitário de uma campanha para ingresso no serviço militar veiculada na 

TV aberta durante o período de 2013-2016. Campanha esta que tem como público 

alvo, adolescentes e jovens, principalmente do sexo masculino. Procuraremos 

identificar nesta campanha as estratégias e recursos textuais e semióticos 

empregados, buscando identificar de que forma o produtor do anúncio lança mão de 

recursos multimodais (textuais e imagéticos) para assujeitar e manipular o público 

alvo, revelando assim as relações de poder ali presentes que permitem que o jovem 

telespectador se identifique visualmente com o chamado para o serviço militar. Um 

olhar reflexivo sobre as estratégias textuais e imagéticas utilizadas pode revelar 

também questões ideológicas e hegemônicas assim como um mascaramento de 

poder utilizados nessas campanhas.  

Objetivamos com esta pesquisa, fazer uma análise multimodal dos recursos 

textuais e semióticos utilizados nas campanhas para ingresso ao serviço militar 

circuladas na TV aberta nos anos 2013 a 2016, evidenciando as relações de poder, 

ideologia e hegemonia nela existente. Utilizaremos como aporte teórico, estudiosos 

da Linguística Sistêmico Funcional (LSF) e da Gramática do Design Visual (GDV) 

para identificar estratégias e recursos textuais e semiótico utilizados nesta 

campanha. Acreditamos que vários recursos textuais e imagéticos são empregados 

para gerar um efeito de empoderamento do telespectador por meio de aspectos 

composicionais, interativos e interacionais presentes na campanha de seleção para 

ingresso ao serviço militar. 

Esta pesquisa apresenta referencial teórico atual, no que se refere ao assunto 

em discussão, podendo servir de suporte para futuros pesquisadores que desejarem 
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explorar ou expandir essa discussão aqui apresentada na análise de outras 

temáticas que tenham a interação entre texto e imagem como base de análise, 

utilizando-se de procedimentos metodológicos semelhantes aos apresentados nesta 

pesquisa.  

Primeiramente, apresentaremos o referencial teórico que servirá de base para 

a análise do anúncio publicitário, com maior ênfase da Gramática do Design Visual e 

da Metafunção interativa. Em seguida trataremos do gênero anúncio publicitário, 

considerando sua estrutura e as estratégias utilizadas em sua construção, com foco 

maior para as campanhas de incentivo ao alistamento militar. Também 

consideramos importante descrever como se realizou o processo de obrigatoriedade 

ao serviço militar. Apresentaremos ainda a metodologia que será empregada no 

processo de análise da campanha selecionada seguida da análise apoiada no 

referencial teórico da Linguística Sistêmico Funcional e da Gramática do Design 

Visual.  

Por fim, acreditamos que essa pesquisa contribuirá para a formação 

acadêmica, profissional do aluno do curso de Letras, permitindo-lhe um olhar crítico 

sobre a leitura de imagens em anúncios publicitários e percepção de ideologias 

nelas encobertas e tão presentes no nosso dia a dia, numa perspectiva diferente do 

que é normalmente vista nos livros didáticos fornecidos pelas instituições de ensino 

fundamental e médio. 

No segundo capítulo deste trabalho apresentamos a fundamentação teórica 

adotada. Trataremos sobre a Linguística sistêmico-Funcional  de Halliday (1985) e 

sua contribuição para outros campos teóricos, o que inclui a Dramática do Design 

Visual, que é abordado no tópico subsequente. Após a explanação cuidadosa das 

metafunções da Gramática do Design Visual de Kreess e van Leeuwen (2006), 

trataremos, ainda dentro da GDV, sobre o papel dos atores sociais e as relações de 

podem numa perspectiva multimodal. Os tópicos seguintes apresentam o gênero 

anúncio publicitário, finalizando a parte teórica, explanamos a estrutura e formação 

de reservas para o exército brasileiro e aspectos históricos da convocação para o 

serviço militar obrigatório. 

A metodologia e analise é apresentada no terceiro capítulo desta pesquisa, seguida 

pelas considerações finais e bibliografia utilizada. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma vez que esta pesquisa se baseia na análise multimodal de textos, 

recorremos à Gramática do Design Visual formulada por Kress e van Leeuwen 

(2006), que por sua vez é estruturada considerando as macrofunções presentes na 

Linguística Sistêmico Funcional postulada por Halliday (1985). A Gramática do 

Design Visual nos oferece uma nova perspectiva de letramento multimodal no que 

se refere à leitura de imagens, permitindo ao leitor analisar imagens sobre uma 

perspectiva diferente da encontrada tradicionalmente nos livros escolares. 

 

2.1 Linguística Sistêmico-Funcional  

 

A Linguística Sistêmico Funcional (LSF), elaborada por Halliday em 1985 – 

que posteriormente passou por uma revisão e ampliação com a colaboração de 

Matthiessen no ano de 2004 – é uma teoria que aborda a linguagem como um 

sistema aberto, atentando-se para uma visão dialética e observando o texto não 

apenas como estrutura interna, mas sofrendo forte influência de seu meio social. Os 

estudos funcionalistas objetivam estabelecer princípios gerais relacionados ao uso 

da linguagem e suas funções sociais, investigando a interface entre suas funções e 

o sistema interno das línguas. Percebe-se aqui uma forte ligação entre linguagem e 

sociedade. (RESENDE e RAMALHO, 2009). 

A teoria desenvolvida por Halliday (1985, 1994) vê a linguagem como um 

sistema de significados, levando em consideração a competência do indivíduo e a 

maneira como este é capaz de codificar e decodificar enunciados e expressões de 

maneira de forma satisfatória (NEVES, 1997). 

A LSF visa estudar a língua nas diferentes funções sociais por ela exercida, 

em que cada indivíduo realiza e constrói os significados atravessado pelas funções e 

relações que o sistema disponibiliza. 

Halliday (1973) considera a relação entre funções sociais da linguagem e a 

organização do sistema linguístico como um traço geral da linguagem humana. 

Segundo Halliday, durante o processo de produção de textos, três macrofunções 

atuam simultaneamente. São elas as funções ideacional, interpessoal e textual. 
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A função ideacional está relacionada a sua função de representar, isto é, de 

refletir a “realidade” por meio da linguagem, por meio de uma relação simbólica. A 

função interpessoal está relacionada ao significado que a linguagem adquire 

dependendo do seu uso, no contexto social em que está inserido. Por sua vez, a 

função textual remete aos aspectos semânticos, gramaticais e estruturais da 

produção linguística que devem ser analisados observando sua funcionalidade. A 

gramática aparece então, como um mecanismo linguístico que opera as ligações 

entre as escolhas lexicais, significativas e derivadas das funções linguísticas, por 

meio de uma realização em uma estrutura unificada. Importante perceber que estas 

três macrofunções são inter-relacionadas, significando que todo enunciado, em sua 

totalidade, é multifuncional. Em síntese, a metafunção ideacional é a representação 

das experiências do mundo exterior e interior; a interpessoal é a expressão das 

interações sociais enquanto que a textual é a expressão da estruturação e forma do 

texto. 

Cada uma das metafunções acima se realiza no interior de um sistema em 

que essas “diferentes redes sistêmicas codificam diferentes espécies de significado, 

ligando-se, pois às diferentes funções da linguagem” (NEVES, 1997, p. 60). 

A função ideacional ocorre no sistema da transitividade, e identificam os 

papéis dos elementos presentes, aqui denominados de participantes, na oração e 

codificando a representação do mundo. A função interpessoal específica funções 

como o sujeito, o predicador e o papel que estes têm na enunciação, codificando 

assim a relação de poder existente entre os falantes. A função textual vem nos 

revela as relações existentes dentro do enunciado, entre o contexto de enunciação e 

o que está sendo dito, para decodificação da mensagem (NEVES, 1997). 

Os participantes que estão presentes na ação e processo de enunciação são 

denominados de atores, em que todo processo material envolve pelo menos um ator 

mesmo que este não seja mencionado explicitamente no texto (THOMPSON, 2004). 

Na perspectiva de Halliday (1994) e Thompson (2004), a função ideacional é 

a impressão mais poderosa da experiência, pois a visão de mundo que temos é 

composta por representações que consistem de ações (verbos) que envolvem 

coisas (substantivos) que por sua vez podem apresentar atributos (adjetivos) que de 

certo modo se contrapõe aos detalhes relacionados a elementos do mundo como 
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lugar, tempo e modos (advérbios). O sistema gramatical em que essas experiências 

são realizadas é chamado de transitividade (HALLIDAY, 1994) em que estas 

representações da realidade ocorrem em formas de textos cuja confecção só é 

possível por meio desse processo de conjuntura de elementos em um evento 

específico.     

Fuzer e Cabral (2014, p. 14), buscando explicitar a proposta da Gramática 

Sistêmico Funcional (GSF), afirmam que sua preocupação 

 

[...] centra-se menos na forma (embora esta continue sendo 
importante) para se concentrar no significado. A GSF é uma teoria 
sociossemiótica, razão pela qual prioriza a íntima relação léxico-
gramática em interface com a semântica e o discurso, ou seja, o 
texto na interface com o contexto social em que os usos linguísticos 
ocorrem. 

 

 

Verificamos, então, um certo distanciamento da linguística estrutural 

saussuriana da LSF para uma preocupação maior com a significação que a estrutura 

adquire na dependência de um contexto social e em situação real de uso. 

Essa nova perspectiva sobre a linguagem tem influenciado outras teorias que 

fazem uso da gramática elaborada por Halliday. Tais teorias são melhores 

apreendidas quando se tem um prévio conhecimento das categorias léxico-

gramaticais da LSF, como é o caso de teorias como a já citada Análise Crítica do 

Discurso (FAIRCLOUGH, 1992), e a Teoria de Gênero e Registro (EGGINS;  

MARTIN, 1997), o Sistema de Avaliatividade (MARTIN;  WHITE, 2005) e a 

Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006). 

A proposta de Kress e van Leeuwen é analisar imagens, utilizando a LSF 

como suporte e estabelecer relações entre as noções teóricas de metafunção de 

Halliday por meio da análise de imagens e não apenas verificar se as estruturas 

linguísticas possuem seus correspondentes nas estruturas visuais, uma vez que 

cada um possui um conjunto próprio de códigos e regras (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2000). 

Para Halliday, a noção de gramática vai muito além das regras formais de 

correção, sendo ela um meio de representação de padrões da experiência, 
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possibilitando aos seres humanos a construção de uma imagem mental da 

realidade, atribuindo sentido às experiências que o circundam.  

 

 

[..] gramática vai muito além de regras formais para correção. Ela é 
um caminho de representação de padrões da experiência. Possibilita 
aos seres humanos a construção de uma imagem mental da 
realidade, com a finalidade de dar sentido às experiências que 
acontecem a sua volta e dentro de si. (HALLIDAY, 1985, p. 101) 1 

  

Assim, a LSF não se limita ao mero estudo de sentenças. Ela traz para os 

estudos do discurso a importância de considerar a linguagem como meios de 

representação de padrões da experiência humana, pois são esses padrões de 

experiência que permitem aos seres humanos a construção de uma imagem mental 

da realidade, para dar significado às suas experiências, gerando por sua vez 

infinidades de discursos que permeiam o cotidiano, discursos que podem inclusive 

sustentar relações hegemônicas por meio da reafirmação e reprodução de dizeres 

que mascaram relações desiguais de poder e que favorecem determinadas classes 

sociais em detrimento de outras, por isso,  faz-se necessário que os discursos sejam 

observados sob uma perspectiva crítica que seja capaz de revelar as ideologias e 

relações desiguais de poder ali existente.   

 

2.2   Gramática do Design Visual 

 

Vivemos em um mundo rodeado e mediado por imagens. O surgimento de 

tecnologias, buscam facilitar o nosso dia a dia e tende a intensificar ainda mais a 

demanda pelo consumo rápido da informação, advindo principalmente da 

necessidade de que o interlocutor da modernidade tem da supervalorização do 

tempo. O uso de imagens para comunicar tem se mostrado cada vez mais presente 

no meio social. Por isso, uma gramática centrada na estrutura visual e suas formas 

de ação e interação com o observador se faz necessária. 

Sobre isso, discorre Almeida (2008, p. 9): 

                                                           
1 [..] goes beyond formal rules of correctness. It is a means of representing patterns of experience....It 
enables human beings to build a mental picture of reality, to make sense of their experience of what 
goes on around them and inside them.” (HALLIDAY, 1985, p. 101) 
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Tal mudança de paradigma pressupõem a integração entre campos 
da linguística e da semiótica visual, a fim de promover o 
desenvolvimento de uma abordagem mais crítica e complexa que 
contemple modos semióticos não-verbais, como imagens, 
expressões, gestos e música, com o intuito de oferecer subsídios 
para uma análise linguística mais completa sobre aspectos 
multimodais da linguagem. 

 

A Linguística Sistêmico Funcional (LSF), elaborada por Halliday, tem sido de 

grande relevância para diversos teóricos que buscam apreender a linguagem em 

toda sua diversidade de formas, serve como suporte teórico e fornece diversas 

ferramentas analíticas para questões dos usos da linguagem em contextos sociais 

reais, expondo de maneira concreta o papel de elementos verbais e não-verbais na 

construção de significados. A LSF então, apresenta relevante sintonia com a 

realidade sociolinguística que sofre contínua evolução, permitindo assim uma 

crescente aplicabilidade da LSF nas mais diversas áreas de estudo da linguagem 

(ALMEIDA, 2008).  

 Visando repensar o modo como os textos imagéticos são constituídos no 

concernente ao seu significado e às suas implicações na sociedade, Kress e van 

Leeuwen (2006) elaboraram a Gramática do Design Visual (daqui por diante 

utilizaremos a abreviação GDV para referirmos a ela), tendo como base a LSF de 

Halliday, buscando repensar a forma como os textos visuais estão associados à 

construção de significados e sua diversidade de aplicações sociais. 

Uma gramática para os estudiosos da linguagem, capaz de apreender a 

realidade linguística em suas situações reais de uso, faz-se necessária. Nas 

palavras do próprio Halliday (1994, p. 16-17): 

 

uma análise do discurso que não tenha como base a gramática 
[visual] não é uma análise, mas simplesmente um comentário sobre 
um texto: ou é utilizado para análise algum tipo de convenção não-
linguística ou alguma característica textual trivial acessível sem a 
gramática, como o número de palavras por sentença (até mesmo a 
sua objetividade é ilusória); de outra forma o exercício da análise 
permanece subjetiva, na qual uma explicação é tão boa ou tão ruim 
como qualquer outra. 

 

Assim, como mostrado acima que, a linguagem evolui sobremaneira com os 

avanços tecnológicos, faz-se necessário o uso de novos paradigmas linguísticos 
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como os apresentados pela LSF e pela GDV que seja capaz de dar conta da 

realidade linguística e sua significação tal qual como se apresentam. 

Félix Augusto Rodrigues, no prefácio de obra Perspectivas em Análise Visual 

(ALMEIDA, 2008, p. 7) afirma a importância acadêmica dos estudos do discurso 

amparados pela LSF e pela GDV, o que reafirma as palavras de Halliday ditas 

anteriormente: 

 

[...] uma pesquisa linguística cujo fundamento teórico analítico 
permite extrair evidências lexicogramaticais do discurso visual 
analisado para fundamentar suas afirmações, torna possível a 
produção de um estudo cientifico com valor acadêmico, evitando a 
superficialidade e a natural subjetividade inerentes a análises 
horizontalizadas (ALMEIDA, 2008, p. 7). 

 

 

 A GDV, de Kress e van Leeuwen (1996), aparece, nesse contexto de 

investigações multimodais, como ferramenta crítico-analítica adequada, buscando 

suplantar algumas das dificuldades anteriormente existente em analisar de forma 

sistemática as estruturas visuais e outros códigos semióticos do gênero, uma vez 

que os paradigmas previamente utilizados para a investigação de estruturas visuais 

focavam predominantemente o “léxico” presente nas imagens, sem uso de uma 

teoria sistematizada adequada que analisasse, de forma satisfatória, os aspectos 

semióticos multimodais ali presentes (ALMEIDA, 2008). 

Assim, a GDV vem suprir essa carência existente nos estudos da linguagem, 

trazendo-nos a necessidade de analisar os recursos multimodais não como veículos 

neutros e desprovidos de seu contexto social, político e cultural, mas como códigos 

carregados de potencial significação e imbuídos de estruturas sintáticas que lhe são 

próprias, pressupondo que assim como a linguagem verbal, a linguagem visual 

apresenta uma sintaxe própria em que nela elementos se organizam em estruturas 

visuais, visando comunicar um todo coerente, abordagem essa que se achava 

exclusiva de textos verbais. Essas estruturas imagéticas, por sua vez, podem incluir 

“pessoas, lugares ou objetos inanimados na forma de participantes representados e 

estarem organizadas em diferentes níveis de complexidade” (ALMEIDA, 2008, p. 9). 

 A GDV propõe uma análise visual de natureza funcionalista tomando como 

base a LSF de Halliday, permitindo visualizar estruturas gramaticais em imagens 
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como os textos verbais. Mas com uma gramática própria, representam o mundo de 

maneira concreta ou abstrata e constroem relações sócio interacionais assim como 

constituem relações de significado através do papel desempenhado a partir de seus 

elementos internos (ALMEIDA, 2008, p. 9).  

Para tanto, Kress e Van Leeuwen constroem sua Gramática Visual, tomando 

como ponto de partida as metafunções correspondentes utilizadas por Halliday em 

sua Gramática Sistêmico Funcional. 

 A GDV gira em torno de três metafunções linguísticas sugeridas pelas 

premissas teóricas propostas por Halliday (1994), ao considerar as funções e o 

contexto no qual as imagens são produzidas, pois acreditam que “assim como as 

estruturas linguísticas, as estruturas visuais apontam para interpretações de 

experiências particulares e formas de interação social” (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006, p. 02).  

 
 

Quadro 1 - Comparação entre as metafunções de Halliday e Kress & van Leeuwen 

 
Fonte: Adaptado de Almeida (2008). 
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Os significados expressos na língua por meio da escolha entre classes de 

palavras e estruturas gramaticais podem ser expressos na imagem por meio da 

diferenciação de cores, tonalidade, foco, dentre outros, ou seja, recursos 

multimodais e tais diferenças podem afetar e modificar o sentido proposto pelo 

produtor do texto imagético.  

No Quadro 1, apresentamos as funções propostas por Halliday (1994) 

correlacionadas com as metafunções correspondentes da GDV, de Kress e van 

Leeuwen (1996). Como podemos observar, a GDV proposta por Kress e van 

Leeuwen descrevem três estruturas básicas de representação que possuem suas 

subdivisões e relacionam seus elementos de formas distintas. A seguir 

apresentaremos cada uma das metafunções da GDV e suas subdivisões que serão 

de fundamental importância para a análise do nosso corpus. 

 

2.2.1 Metafunção Representacional 

 

A metafunção representacional é composta pelos processos narrativos e 

processos conceituais. 

 

2.2.1.1 Processos Narrativos 

 

Enquanto Halliday (2004) propõe na perspectiva em que se ancora, a 

existência de seis tipos diferentes de processos os quais englobam todas as 

atividades humanas concretas e abstratas, Kress e van Leeuwen (2006) postulam a 

existência de diversas representações narrativas que são subdivididas em 

processos que permitem ao observador identificar a ocorrência de uma ação sendo 

realizada na imagem. Esses processos que serão melhor explicados adiante são: 

a) ação não-transacional – quando o Ator realiza uma ação, mas não 

conseguimos identificar o alvo da ação; 

b) ação transacional unidirecional ou bidirecional – quando   a ação do Ator 

tem como base uma meta visível e possível de ser identificada na imagem; 
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c) ação reacional não-transacional ou transacional – quando a ação realizada 

pelo Ator é indicada pela direção do seu olhar e se o alvo do seu olhar está ou 

não presente na imagem;  

c) ação mental - quando   temos a presença de balões de pensamentos 

(comumente encontrados em histórias em quadrinhos) 

d) ação verbal - quando temos a presença de um texto verbal, podendo essa 

fala ser realizada por um dos participantes da imagem.  

As representações narrativas apresentam ações que estão se desenvolvendo, 

ou seja, ações em movimento, e são assinaladas pela presença de um vetor que 

pode ser formado por meio de linhas imaginárias, oblíquas ou diagonais, 

transmitindo a ideia de movimento. Na imagem, eles se apresentam de forma 

saliente em contraste com o resto da composição. Os participantes dessas 

representações têm a possibilidade de estabelecer relações entre si e se engajar em 

ações e eventos por meio dos vetores que emanam de seu corpo, ou na ausência 

desses, é formado pelo próprio corpo do participante representado como mostrado 

nos gráficos a seguir. 

Gráfico 1 - Processo/Participante 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 
 
 

Gráfico 2 - Linha/Vetor 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 
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Observamos que visualmente o processo de interação que ocorre na imagem 

nos é mostrado por meio de um vetor entre dois ou mais objetos. Os participantes da 

ação como visto acima podem ser representados por uma caixa. Há várias formas 

de descrever os processos narrativos por meio das caixas e vetores. Seguem abaixo 

os modelos apresentados pela GDV: 

Gráfico 3 - Caixa/Vetor unidirecional 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

No gráfico 3, temos um caso de apenas um participante, realizando a ação. 

Este participante que realiza a ação é o Ator.  Quando na estrutura visual temos 

apenas um ator, de modo que a ação realizada por este não é direcionada a nada 

ou ninguém, temos uma estrutura não-transacional. No entanto, se houver dois 

participantes, aquele a quem o vetor se dirige será a meta e, neste caso, teremos 

uma estrutura transacional. Vejamos os exemplos abaixo retirados do corpus que 

tomaremos posteriormente como ponto de partida para a análise. 

 
Figura 1- Processo narrativo não-transacional 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Na figura 1, temos um processo narrativo. A inclinação dos braços e dos 

joelhos indicam que uma ação está ocorrendo. O olhar do participante representado 

e a direção para onde os braços e joelhos se inclinam indicaria a meta que, no 

entanto, não se faz presente na imagem. A ação desenvolvida pelo participante 

representado e a ausência na imagem da meta a qual o participante tenta alcançar 

são os indicadores da ocorrência de um processo narrativo não-transacional. É 

possível ainda representar os participantes conectados por um vetor. Neste caso, 

temos um participante que realiza a ação, o Ator, e aquele que passará a ser 

chamado de Meta. Como no exemplo abaixo: 

Gráfico 4 - Duas caixas/um vetor unidirecional 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

Para ilustrar melhor o que foi dito, vejamos mais um exemplo retirado da 

campanha de alistamento militar: 

 
Figura 2- Processo narrativo não-transacional 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Na figura 2, temos um jovem (participante representado) que realiza uma 

ação percebida pela ideia de movimento das mãos, inclinação do corpo e direção do 

olhar. Aqui é percebido a direção do olhar e da ação do participante representado: 

uma folha de papel que está sendo preenchida (meta). Temos assim, um processo 

narrativo transacional, momento em que uma ação é realizada e é percebido qual 

meta é alvo da ação do participante representado. 

É possível que no processo narrativo tenhamos um participante que seja alvo 

da ação sem que seja possível identificar aquele que realiza esta ação. Neste caso 

teremos apenas a Meta. Que seria representado da seguinte forma:  

 

 
Gráfico 5 - Vetor unidirecional/caixa 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

Há situações em que as ações realizadas na estrutura visual pelos 

participantes são simultâneas. Assim, é possível que se apresente uma estrutura 

transacional bidirecional em que os participantes desempenham tanto o papel de 

Ator como de Meta. Em situações como esta, grafamos o vetor com seta de duas 

pontas, como se vê nos gráficos 6, 7 e 8: 

 

 
Gráfico 6 - Vetor bidirecional 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 
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Gráfico 7 - Duas Caixas/Vetor bidirecional 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

 
Gráfico 8 - Duas Caixas/dois Vetores unidirecionais 

 
Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006) 

 

 

Um exemplo que poderia melhor esclarecer o que nos é apresentado no 

gráfico 8, seria a de dois lutadores de boxe lutando em um ringue em que ambos 

estejam golpeando seu adversário. Assim ambos desempenham o papel de Ator e 

Meta simultaneamente, como vemos na figura 3: 

 
Figura 3 - Processo narrativo bidirecional 

 
Fonte: Novellino (2007, p. 60). 
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Em situações em que o participante representado não está realizando 

nenhuma ação física a não ser o de olhar em uma direção específica. Kress e van 

Leeuwen (2000) denominam isso de processo Reacional. O reator neste caso é o 

participante que realiza a ação de ver e deve ser humano ou apresentar feições 

humanas. O alvo do olhar do reator será chamado de fenômeno. Caso não seja 

possível identificar qual seja o alvo do olhar do reator, então, teremos uma estrutura 

narrativa não-transacional. Outro vetor, muito comum em estórias em quadrinho e 

livros didáticos, é o processo realizado pelo balão de diálogo que está ligado ao 

falante. Kress e van Leeuwen denominam essa representação narrativa como 

processo verbal.  O participante que esteja em um processo verbal é aquele de 

quem o balão de diálogo parte, e será o Dizente. O processo verbal dentro do balão 

é denominado de enunciado. 

Agora veremos outra forma de representar visualmente que são os processos 

conceituais. 

 

2.2.1.2 Processos Conceituais 

 

No modo de representação conceitual, não se percebe a presença de 

vetores e também não há a presença de participantes que estejam executando 

ações. Estruturas visuais conceituais “definem ou analisam ou classificam pessoas, 

lugares e coisas” (JEWITT; OYAMA, 2004. p. 143).  

 
Figura 4 - Artigos de vestuário masculino 

 
Fonte: www.cashola.com.br – Acesso em 20/04/2018. 

http://www.cashola.com.br/
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Kress e van Leeuwen concordam que as representações visuais conceituais 

ocorrem por meio de um processo classificacional ou por meio de um processo 

analítico, como ocorre na figura 4. 

No processo classificacional, os participantes se relacionam uns com os 

outros de forma taxonômica de maneira que, pelo menos, um grupo de participantes 

atuam como subordinados em relação a um outro participante, que será o 

superordinado (KRESS e VAN LEEUWEN, 2000). Como exemplo, na figura 4 temos 

a presença dos seguintes itens: cinto, cachecol, relógio, camisa, calças e terno. 

Esses itens seriam elementos subordinados que se se enquadraria em uma 

categoria que seria “peças de vestuário masculino”, o elemento superordinado. Os 

itens anteriormente mencionados poderiam ser assim dispostos em um diagrama: 

 

 
Gráfico 9 - Diagrama: Peças de vestuário masculino 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Já em um processo analítico, os participantes se apresentam estruturados de 

maneira que sua estrutura relaciona a parte e o todo. Neste processo, um dos 

participantes será o Carrier, ou Portador, enquanto suas partes serão chamadas de 

Possessive Attributes, ou Atributos Possuídos. Imagens pertencentes ao processo 

analítico diferenciam-se das imagens do processo narrativo pela ausência de 

vetores que possam sinalizar uma ação sendo executadas. Diferenciam-se também 

do processo classificacional ao não apresentar uma simetria em sua composição 

e/ou estruturação em forma de diagrama arbóreo. As imagens que se enquadrem no 

processo analítico permitem que os atributos possuídos pelo portador sejam 

examinados livremente pelo observador e, por sua vez, a intenção de construção de 

uma imagem constituinte do processo analítico objetivam mais uma interação com o 

observador do que simplesmente uma forma de representação. (KRESS e VAN 
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LEEUWEN, 2000) No processo analítico, percebe-se que o “sistema interacional 

relativo ao olhar é o dominante: pois o participante representado tem seu olhar 

dirigido para o observador diretamente, estabelecendo assim uma relação 

imaginária com ele’’ (KRESS e van LEEUWEN, 2000, p. 90). Vejamos mais uma 

imagem retirada da campanha de alistamento militar que nos propomos a analisar: 

Figura 5 - Representação classificacional analítica 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Percebemos que na imagem acima (figura 5) temos vários participantes 

representados marchando de forma enfileirada, mas o que se destaca na imagem 

não é ação que está sendo realizada, mas sim as características atributivas dos 

atores. Todos os participantes da imagem estão padronizadamente fardados de 

azul, cap branco e armados.  

Na gola do uniforme duas asas brancas no formato da asa de um pássaro e 

ao fundo dos participantes representados temos de perfil a parte da frente de um 

avião para que percebamos de forma analítica que os participantes são membros da 

Força Aérea. Desse modo identificamos tratar-se de um processo representacional 

classificacional analítico. 

Temos ainda dentro da Metafunção representacional analítica, o processo 

classificacional simbólico em que os participantes são representados de maneira a 

simbolizar ou significar algo. Nesse processo, temos um portador (carrier) e atributos 

sugestivos.  

Segundo Almeida (2008, p. 17), neste processo simbólico a identidade é 

estabelecida “por meio de atributos que chamam a atenção através do tamanho, da 

escolha de cores, do posicionamento, do uso de iluminação, entre outros” 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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estabelecendo, assim, uma relação entre o portador e seus atributos possessivos. 

Vejamos mais um exemplo: 

 

Figura 6 - Representação classificacional simbólica 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

 

Na imagem acima (figura 6) os participantes representados são dispostos de 

forma centralizada e realçada para que ganhem importância, mas também se 

estende por trás deles um mastro com a bandeira brasileira de forma a ganhar nova 

simbologia em que os atores representados vivem para servir a sua pátria, pátria 

essa que nos é apresentada e simbolizada na forma de uma bandeira hasteada, de 

maneira que a ideia de servidores da sua nação ganhe maior importância pela sua 

simbologia. Explicaremos em seguida a Metafunção interativa. 

 

2.2.2 Metafunção Interativa 

 

A metafunção interativa, segundo Almeida (2008, p. 18), “estabelece 

estratégias de aproximação ou afastamento do produtor do texto em relação ao seu 

leitor (um participante que é exterior a imagem), buscando estabelecer um elo, 

imaginário, entre ambos”. Kress e van Leeuwen (2000) sugerem que as imagens, 

além de estabelecerem uma interação entre os elementos distribuídos nela, também 

estabelecem uma interação entre produtor da imagem e aquele que a observa, seu 

consumidor. Essa interação também pode ser estabelecida de modo a sugerir qual 

tipo de atitude o observador deve ter em relação ao que é lhe apresentado na 

imagem (JEWITT; OYAMA, 2004, p. 145). 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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O processo de consumo de uma imagem como em propagandas ou revistas 

é feita, quase sempre, na ausência do seu produtor. Nestas situações, a relação 

entre o produtor e observador se dá por meio dos participantes representados na 

imagem, havendo, assim, um distanciamento entre o contexto de produção e o 

contexto de recepção de maneira que o produtor não está fisicamente presente para 

dar maiores orientações sobre o conteúdo apresentado na imagem, deixando ao 

observador toda incumbência de decodificação dos sentidos presentes na imagem 

(KRESS e VAN LEEUWEN, 2000). 

Kress e van Leeuwen (2000), reforçam que o processo de interação é de 

natureza imaginária, pois o observador da imagem não se vê na obrigação de 

interagir com o texto imagético, do mesmo modo que reagiria se estivesse em igual 

situação interativa face-a-face com um ser humano real, não se obrigando a 

responder um aceno ou sorriso de um participante representado na imagem com 

gestos semelhantes, pois se trata apenas de uma representação imagética de uma 

situação imaginária do real. Independente disto, o consumidor do texto imagético é 

capaz de perceber na imagem representações de interações e relações sociais, 

sendo o observador igualmente capaz de depreender, nas imagens, significados 

relacionados às crenças, ideologias e visões de mundo do seu produtor (JESSIE e 

PETER, 2015). 

Kress e van Leeuwen (2000) nos apresentam quatro recursos utilizados no 

processo interativo por meio de imagens: contato, distância social, perspectiva e 

modalidade. 

 

2.2.2.1 Contato 

 

No que diz respeito ao contato, a GDV analisa o modo como o olhar de um ou 

mais participantes representados na imagem interage com o observador (ou a 

ausência desse contato). Para que esse tipo de análise seja feito, afirmam Kress e 

van Leeuwen (2000) que o participante representado tenha obrigatoriamente feições 

ou características humanas. O contato pode ser de Demanda ou Oferta. 

Quando o participante representado parece dirigir o seu olhar em direção ao 

observador, é chamado de olhar de Demanda. Nesse caso, um contato imaginário é 
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estabelecido entre os dois participantes – participante representado e observador. 

Esse contato permite ao participante representado a realização de uma ação, 

direcionada ao observador, esperando deste algum tipo de atitude, ação ou reação. 

A título de exemplificação, observemos um cartaz veiculado no Brasil durante 

a Segunda Guerra Mundial (figura 7). Nele temos dois participantes representados, 

ambos olham diretamente na direção do observador da imagem como se exigisse 

alguma atitude. Temos assim um olhar de demanda. A frase no cartaz “O Brasil de 

hoje defende o Brasil de amanhã” deixa subentendida em conexão com os olhares 

dos participantes representados que tipo de atitude deva ser tomada pelo 

consumidor da imagem: o olhar do soldado funciona como uma intimação, 

ordenança, um chamado a responsabilidade, enquanto que o olhar da criança é um 

apelo ao emocional do observador, exigindo deste, atenção, cuidado e garantias de 

proteção. 

 
Figura 7 - Interação: olhar de demanda 

 
Fonte: Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/371687775478273654/>. Acesso em 

12/07/18 

https://br.pinterest.com/pin/371687775478273654/
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O segundo tipo de contato, chamado de Oferta, é o caso em que o 

participante representado na imagem não olha em direção ao observador, deixando-

se por ele ser analisado, ou seja, o participante representado é o “objeto do 

escrutínio do observador” (KRESS e VAN LEEUWEN, 2000, p. 124). 

Na imagem seguinte, temos um exemplo de olhar de oferta em que temos na 

imagem um jovem skatista. O participante representado não olha em direção ao 

observador permitindo que este seja livre para observar a imagem sem que dele 

seja exigido alguma coisa. 

 
Figura 8 - Interação: olhar de oferta 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

2.2.2.2 Distância social 

 

Um ou mais participantes representados na imagem podem ser mostrados ao 

observador de forma mais próxima ou mais afastada. Esse modo em que se 

colocam os participantes representados revelam e criam uma relação imaginária de 

maior ou menor distância social entre os participantes representados e o 

observador. Quanto à distância social, os participantes representados podem, 

basicamente, se apresentar de três formas distintas: plano fechado, plano médio e 

plano aberto. 

 O participante representado é considerado em plano fechado (a) quando se 

apresenta da cabeça até os ombros. Essa forma de enquadramento revela uma 

maior proximidade entre participante representado e observador. Teremos o 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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participante representado em plano médio (b) quando este nos é apresentado até o 

joelho, indicando uma relação social nem muito próxima nem muito distante. A 

terceira forma de enquadre é a que o participante representado aparece em plano 

aberto (c) de corpo inteiro, revelando uma maior distância social. O participante 

representado é mostrado de forma a não criar vínculos de proximidade com o 

observador (ALMEIDA, 2008). 

 
Figura 9 - Interação: participantes em plano fechado, plano médio e plano aberto 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Na figura (9), temos em (a) um participante representado mostrado em plano 

fechado, ombros e rostos estão próximos o suficiente para que possam ser vistos 

detalhes como expressão da testa e da boca, queixo, etc. como se o participante 

representado estivesse a uma distância em que amigos íntimos poderiam estar. 

Essa mesma relação de proximidade é estabelecida entre participante representado 

e observador da imagem. Já em (b) o observador vê a cena como se estivesse a 

uma distância considerável do participante representado, porém não muito próxima, 

mas que poderia de algum modo identificar-se ainda com o participante 

representado na imagem, como se possível de encontrar na rua. Em (c) o 

participante é mostrado de forma a parecer distante do observador de forma que 

este não poderia sequer estabelecer um diálogo próximo ou intimo deste. O 

participante representado é apresentado em plano aberto, criando um tom de 

distanciamento entre o participante representado na imagem e o observador. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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É importante lembrar, mais uma vez, que essa relação entre os participantes 

representados na imagem e o observador é uma relação imaginária, como bem 

reafirmam Kress e van Leeuwen (2000 apud JESSIE e PETER, 2015, p. 73) 

 

[...] a relação entre o participante humano representado na imagem e 
o observador é novamente uma relação imaginária. As pessoas são 
retratadas como se fossem amigos, ou como se fossem estranhos. 
As imagens nos possibilitam a aproximação imaginária com figuras 
públicas como se fossem nossos amigos e vizinhos – ou como 
estranhos.  

 

 

A distância social que nos é apresentada em uma imagem, é imaginária, pois 

os interlocutores não estão realmente presentes fisicamente em um ato 

comunicativo, mostrando-se assim, simbólica, pois estabelece com o observador da 

imagem grau semelhante de representação de proximidade que este teria com 

pessoas do nosso mundo físico. Para melhor explicar essa relação simbólica, basta 

imaginar duas pessoas na vida real. O primeiro personagem acena, sorri e exigisse 

algo do seu interlocutor, O segundo personagem na cena, por sua vez, poderia, 

poderia responder a esta ação de diversas formas, responder ao aceno e o sorriso 

com outro aceno e sorriso, atender ou não a exigência do seu interlocutor, mas o 

interlocutor que teve suas exigências atendidas ou não ainda estará ali diante dele 

no mundo real, de modo que o primeiro personagem agora pode reagir as atitudes 

realizadas pelo segundo interlocutor. Mas quando interagimos com imagens, parece 

estranho acenar e sorrir para um participante representado em uma revista, por 

exemplo. O observador também poderia ignorar as exigências do participante 

representado na imagem simplesmente passando para outra pagina daquela mesma 

revista, sem perigos de retaliações, pois o participante representado na imagem não 

está fisicamente lá. 

 

2.2.2.3 Perspectiva 

 

A perspectiva diz respeito ao ângulo ou ponto de vista em que os 

participantes representados são mostrados. É também possível perceber aqui se há 

relação de poder igualitária ou não em relação a participantes representados e 
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observador. Segundo Kress e van Leeuwen (2000), são três formas básicas em que 

a perspectiva pode se apresentar: frontal, oblíquas e verticais. 

O ângulo frontal sugere maior envolvimento do observador com o 

participante representado, numa relação igualitária de poder. O participante 

representado é mostrado ao observador como alguém que compartilha da mesma 

visão de mundo. A figura (7) em que um soldado segura uma criança é um exemplo 

de ângulo frontal. 

O ângulo oblíquo transmite uma sensação de alheamento entre participante 

representado e observador, como se aquilo que é visto não fizesse parte do mundo 

do observador (KRESS e VAN LEEUWEN, 2000). A figura (5) que mostra vários 

soldados da força aérea enfileirados é um exemplo de ângulo oblíquo.  

Quanto ao ângulo vertical, o participante representado pode ser apresentado 

verticalmente de três maneiras e dependendo do ângulo apresentado teremos níveis 

de empoderamento dos participantes representados em relação ao produtor e ao 

observador. 

Quando o participante representado é mostrado em câmera alta (de cima 

para baixo) o produtor da imagem e o observador estão em uma relação de poder 

superior aqueles que estão presente na imagem, já no caso da câmera baixa temos 

uma inversão de poder onde o participante representado se encontra empoderado 

em relação ao observador. Se a câmara se mostra no nível do olhar do produtor e 

do observador é considerado como uma relação igualitária (KRESS e VAN 

LEEUWEN, 2000). Observe o conjunto de imagens na figura 10. 

Na figura (10), temos três quadros. No primeiro quadro (a) é possível ver um 

jovem escalando. Temos a utilização da câmera alta, que coloca os participantes 

representados em um nível de poder abaixo do observador da imagem. No quadro 

(b), um grupo de soldados é mostrado marchando. Temos aqui a utilização da 

câmera baixa, que coloca os participantes representados em um nível de poder 

acima do observador da imagem. No último quadro (c), o grupo de soldados da força 

aérea nos é mostrado em câmera frontal, ou seja, no mesmo nível do olhar do 

observador, numa relação igualitária. 
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Figura 10 - Participantes representados em diferentes perspectivas 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

 

2.2.2.4 Modalidade 

 

Os mecanismos presentes na imagem como cor, saturação, elaboração de 

cenário, iluminação, sombras permitem ao observador perceber aquela imagem 

como próxima ou distante do mundo real em que vive. A modalidade refere-se ao 

nível de proximidade entre o real e irreal colocada na imagem por meio da 

colaboração destes mecanismos.  

A modalidade no texto imagético relaciona-se com o valor de verdade e 

afirmações a respeito do mundo que é apresentado ao observador e se mostra 

importante pela capacidade de simulação do real ou fictício como afirma Almeida 

(2008, p. 22) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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A modalidade na imagem, portanto, tem relação com o valor de 
verdade, das afirmações a respeito do mundo, que são exibidos. 
Imagens podem representar o mundo como se fosse real, de modo 
natural (realis), ou como imaginário (irrealis) [...] (grifo do autor) 

 

Os mecanismos modalizadores são “essenciais em relatos de 

representação” pois podem representar pessoas, lugares e coisas “como se elas 

fossem reais ou fantásticas, caricaturas ou cópias perfeitas do ‘real’”. 

Na imagem (figura 11) abaixo temos um exemplo de baixa modalidade a 

partir do momento que a sombra projetada do jovem skatista assume uma outra 

forma que não é a do próprio skatista. 

 

Figura 11 - Baixa modalidade – irrealis 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Vimos por meio da descrição e exemplo, diversas formas como os 

participantes podem ser representados na imagem e como estes participantes 

podem ou não interagir ou manter certa distância social em relação ao observador 

da imagem. Veremos em seguida formas de analisar a imagem considerando 

formas, e cores de seus componentes e a relação destes componentes para formar 

um todo significativo. 

 

2.2.3 Metafunção Composicional 

 

A Metafunção Composicional tem o papel de organizar e combinar os 

elementos visuais presente da imagem de modo a produzir sentido sentido. Três 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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sistemas inter-relacionados contribuem para esse processo: valor de informação, 

saliência e estruturação. 

O valor de informação refere-se à localização em que os participantes 

representados aparecem (topo, base, centro ou margens direita ou esquerda), pois, 

dependendo dessa localização, determinadas representações na imagem irão 

adquirir maior ou menor valor informativo. 

 

 
Gráfico 10 - As dimensões do espaço visual 

 
Fonte: Kress e van Leeuwen (2000, p. 208) 

 

Para Kress e van Leeuwen (2000), os elementos localizados à esquerda nos 

é apresentado como o dado, uma informação já conhecida. Os elementos 

localizados à direita nos é apresentado como o novo, uma informação que pode não 

ser completamente conhecida pelo leitor/observador. O elemento que aparece na 

parte superior é chamado de ideal, que funciona como um chamariz para cativar o 

observador. Na parte inferior, é chamado de real, por apresentar informação mais 

concreta, prática ou verdadeira sobre o tema apresentado. Por sua vez, a 

informação que aparece na região central recebe maior importância e perde 

importância à medida que se distancia da região central em direção às margens. 

(KRESS; VAN LEEWEN, 2006). 

A saliência refere-se à ênfase maior ou menor a certos elementos presente 

na imagem. Trata-se aqui de uma importância hierárquica dada a esses elementos, 

de modo a fazer com que observador atente para a importância de determinados 

elementos em detrimento de outros. Essa importância pode ser construída por meio 
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de diversos recursos multimodais como a intensidade ou suavização das cores, do 

contraste, brilho superposição, tamanho dentre outros mecanismos. Na figura (11) 

por exemplo, podemos perceber que a sombra por trás do skatista possui maior 

saliência do que o próprio skatista. 

A estruturação, por sua vez, refere-se à presença ou não de conectividade 

entre os elementos presente no todo da imagem. Nela, “as estruturas visuais estão 

representadas como identidades separadas ou que se relacionam” (ALMEIDA, 2008, 

p. 25). Atenta-se aqui para a presença ou ausência de linhas divisórias que possam 

demonstrar o ponto de vista pela qual a imagem foi idealizada. 

Vimos que, por meio dessas metafunções, o produtor do texto imagético nos 

apresenta um produto a partir de diversas escolhas feitas por ele, escolhas estas 

que refletem a visão de mundo do produtor e o controle do modo como este quer 

que o observador interaja/consuma os conteúdos imagéticos por ele apresentados. 

O processo de escolha feita pelos produtores de um texto imagético podem, a 

princípio, parecer aleatórios a olhares desatentos, mas podem igualmente revelar 

relações hegemônicas de poder e ideologias de seus idealizadores (JESSIE;  

PETER, 2015). 

Em resumo, podemos perceber que a metafunção representacional 

descreve os participantes representados (pessoas, objetos ou coisas) em uma ação 

(ou ausência dela) que representa em si a natureza dos eventos e como os 

participantes representados interagem entre outros elementos presentes na imagem. 

A metafunçãoi descreve as relações sóciointeracionais que a imagem constrói. Aqui 

é levado em consideração como a imagem se apresenta para aquele que a observa, 

seu consumidor em potencial. Por sua vez, a metafunção composicional descreve 

como todos os elementos da imagem se combinam para formar um todo coerente e 

significativo capaz de atingir o propósito para o qual foi produzido (KRESS; VAN 

LEEWEN, 2006). 

Observando o uso estratégico dessas metafunções, podemos perceber que 

imagens produzem e reproduzem relações sociais, comunicam fatos, divulgam 

eventos e interagem com seus leitores com uma força semelhante à de um texto 

formado por palavras (KRESS; VAN LEEWEN, 2006). 
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Um importante trabalho desenvolvido por Van Leeuwen (2008) nos traz uma 

reflexão sobre o papel desempenhado pelos atores sociais e as relações de poder 

existentes na construção do texto imagético, situação em que as escolhas dos 

atores sociais representados ganham conotações distintas dependendo da forma 

como são apresentados ou dispostos na imagem. A título de exemplificação, temos 

situações em que há exclusão na imagem de pessoas que pertençam a determinado 

contexto social e que poderiam estar presente em uma construção imagética, mas 

que por algum motivo, isso não se realiza, acontecendo assim um processo de 

exclusão. Esse estudo realizado por Van Leeuwen foca principalmente na 

metafunção interativa, e abordaremos mais sobre esse assunto no tópico seguinte. 

 

2.2.4 Atores sociais e relações de poder: uma perspectiva multimodal 

 

Ao folhearmos um jornal, além do texto escrito, nos é comum um número 

expressivo de imagens que muitas vezes nos oferece um recorte daquilo que está 

sendo falado. No próprio dia a dia, esbarramos com gêneros visuais frequentemente 

nas redes sociais, panfletos, cartazes e outdoors nas ruas, comerciais e anúncios 

publicitários na TV, dentre outros gêneros. 

Conforme Barthes (1973), as imagens não são apenas simples representação 

da realidade. Assim como a própria realidade, o texto imagético é complexo e por 

isso passível de múltiplas interpretações. O autor de um texto imagético faz uso de 

um conjunto de escolhas, e assim por dizer, possui uma intenção, um propósito ao 

destacar certos elementos, perspectivas e ângulos, cabendo ao observador a leitura 

e a decodificação da mesma. 

Ainda sobre a forma como as imagens são interpretadas, Van Leeuwen 

(2008) discute a possibilidade de que muitas vezes o racismo e o preconceito que é 

visualmente comunicado em imagens pode ser mais facilmente negado do que o 

racismo verbal.   

Em sua obra Discouse and pratice, van Leeuwen (2008) trata sobre a 

representação dos atores sociais. Esse estudo considera como os participantes 

representados na imagem nos são apresentados pelo idealizador da imagem. O 

produtor de um texto pode se utilizar de diversas estratégias textuais ou imagéticas 
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para representar os atores sociais de forma como lhe apraz. Em imagens, por 

exemplo, o idealizador de um texto/imagem pode omitir informações, acrescentar 

informação, atribuir qualidades e outras estratégias que nos permitam ver os 

personagens ou participantes do texto/imagem conforme a ideia que o autor tem ou 

faz daqueles participantes ali representados. Em certos casos, a simples função que 

está sendo desempenhada e quem a realiza ou sofre a ação realizada pode ser um 

forte indicador, um juízo de valor do produtor do texto imagético.  

Perceber essas estratégias realizadas em imagens é de fundamental 

importância para se perceber desde juízos de valor sobre os participantes 

representados (ou sobre os participantes que poderiam estar ali representados, 

porém de algum modo não estão) ou até mesmo tentativas de rotular, desvalorizar, 

marginalizar pessoas, participantes que ali estão ou deixam de estar representados 

num dado contexto social do qual fazem parte. 

  O uso de determinadas estratégias na construção de um cartaz, panfleto, 

comercial de TV ou anúncios publicitários pode revelar uma relação hegemônica 

entre os produtores da imagem e os participantes que são ali representados. 

Estratégias essas que podem revelar uma relação de poder que muitas vezes passa 

despercebida para a maioria dos leitores e observadores de um texto publicitário. 

Um diagrama apresentado por van Leeuwen (2008) resume as principais 

estratégias utilizadas para representar os atores sociais em textos imagéticos. A 

explanação que faremos deste quadro (Gráfico 11) é feita de forma resumida e com 

intenção de dar maior destaque para as estratégias de representação dos atores 

sociais que serão utilizadas como ferramenta para análise do anúncio publicitário 

que separamos para este propósito.  

Quanto à forma em que os participantes são caracterizados na imagem 

devemos nos perguntar como e “de que maneira os participantes representados 

estão distribuídos na imagem? ” e “como é representada a relação do observador 

com os participantes representados na imagem?”  
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Gráfico 11 - Rede Visual dos Atores Sociais 

 
              Fonte: Adaptado de van Leeuwen (2008) 

 

 

2.2.4.1 Categorização por Inclusão e Exclusão 

 

Sempre ao observamos uma imagem, devemos ter em mente a possibilidade 

de uma “exclusão”. Esse exercício parte muito mais da mera observação, e 

necessita do observador algum conhecimento, mesmo que empírico, da área que 

está sendo retratada a qual os participantes representados fazem parte. Neste caso, 

algo está ausente na imagem, algo que deveria estar presente, mas de algum modo 

não está lá. 

Para exemplificar casos de exclusão, temos o exemplo de van Leeuwen 

(2008, p. 142) em que van Leeuwen observara que um anúncio de carro americano 

que mostrava os trabalhadores da Ford foi igualmente usado na Europa, mas desta 

vez sem os trabalhadores negros que haviam sido removidos digitalmente da 

imagem.  

O processo de exclusão em imagens pode se dar de várias formas, seja 

deixando de retratar pessoas de classes sociais, sexualidade, nacionalidade, 

profissões que deveriam pertencer ao grupo representado na imagem, mas 

preferivelmente foram colocadas de lado, como se não fizessem parte daquele 

grupo. O uso dessa estratégia no ato de produção/edição de uma imagem indica 

uma tentativa de marginalização do outro. 
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Caso semelhante ocorre no nosso cotidiano quando tiramos uma foto de um 

grupo muito numeroso e na tentativa de postarmos em redes sociais nos vemos 

obrigado a “eliminar” alguns de seus participantes pelo simples fato destes se 

encontrarem nas bordas da imagem.  

Ao fazermos essa exclusão, geralmente ressaltamos aqueles que nos são 

mais familiares, e excluímos aqueles que são menos familiares ou que não fazem 

parte do nosso convívio social. 

 

2.2.4.2 Categorização por envolvimento ativo e passivo 

 

Participantes representados em imagens podem estar envolvidos em alguma 

ação ou não. Os participantes na imagem podem ser “agentes” caso estejam 

realizando alguma ação, ou “pacientes” quando estão sofrendo a ação. O 

envolvimento pode revelar também aspectos excludentes quando elimina alguma 

ação que seria próprio de um determinado participante representado. Neste caso, o 

que é relevante a ser observado é: quais ações estão sendo realizadas e quais 

ações não nos são mostradas na imagem. 

É também possível representar pessoas em papéis que as oprimem 

simbolicamente, ou representar pessoas de modo a excluí-la de papéis que lhe são 

próprios, realocando-os para um papel marginal ou subserviente ou não 

convencional, podendo acrescentar a estas pessoas características negativas pelos 

papéis desempenhados. 

Um olhar aguçado sobre as ações desempenhadas pelos participantes 

representados na imagem pode revelar ideais machistas, racista ou conotações de 

desprezo ou marginalização dos participantes agentes ou pacientes ali retratados.  

Para exemplificar observemos uma capa da revista Recrutinha (figura 12) 

disponibilizada nas áreas ocupadas do Rio de Janeiro e produzida pelo Centro de 

Comunicação Social do Exército Brasileiro. A edição “Perigo à vista, chame o 

Exército” foi publicada no segundo semestre de 2013. Na capa dessa edição, temos 

um grande monstro avermelhado e humanoide que aterroriza uma criança que está 

fugindo e entre a criança e o monstro estão dois membros do Exército brasileiro. À 

esquerda encontra-se Olivinha e à direita temos Recrutinha, como protagonista.  A 



 
 
 

45 
 
 

 

postura do protagonista homem é ofensiva em relação ao monstro. Ambos os braços 

direito e esquerdo assumem uma postura combativa, percebida também pelo punho 

cerrado e fisionomia séria na face do personagem. A representação social do 

Recrutinha é de um homem forte e destemido diante do perigo e pronto a atender 

qualquer pedido de ajuda. Ao observamos agora a ação da participante 

representada feminina na imagem vemos (intencionalmente ou não) que Olivinha é 

retratada como uma personagem medrosa. A ação que ela realiza diante do monstro 

é de uma pessoa despreparada diante de uma situação de perigo. A participante 

feminina caminha como se fugisse do combate com os braços abertos e olhando na 

direção do protagonista como se tivesse medo. Percebe-se que a ideia de bravura 

na imagem é percebida pela ação de punhos cerrados (tanto do monstro como do 

protagonista homem). Ainda que não fosse a intenção de internalizar na mente do 

observador da imagem Olivinha como uma personagem medrosa e despreparada 

vemos que isso acaba sendo simbolizado na imagem da capa, o que pode denotar 

aspectos machistas em sua constituição. 

 
Figura 12 - Envolvimento dos participantes representados 

 
Fonte: httpspt.calameo.comread00123820658eea2aef3ef 
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2.2.4.3 Categorização Genérica e Específica  

 

As pessoas na imagem são retratadas especificamente ou genericamente? À 

primeira vista pode parecer que pessoas possam ser mostradas apenas de forma 

específica, mas existe diferença entre concentrar a descrição no que torna uma 

pessoa única e concentrar a descrição sobre o que faz de uma pessoa um certo tipo 

ou categoria social. Van Leeuwen (2008) deixa claro que a distinção entre genérico 

e específico não é clara em termos de imagem. Fotografias de uma revista de moda, 

por exemplo, parecem retratar modelos específicos, mas ao observarmos a escolha 

do modelo retratado nas revistas que o tomam como ideal de perfeição de beleza 

desejável pode fazer desaparecer essa individualidade (sua especificidade) 

direcionando para algo mais genérico como características físicas estereotipadas 

que funcionam como uma padronização do que é ou se espera de um modelo.  

Quando um participante é representado de forma genérica é possível retratá-

lo de maneira positiva, mas quase sempre quando o faz inferioriza aqueles que não 

pertençam àquela categoria. Uma revista de moda, por exemplo, pode 

supervalorizar o padrão de beleza feminina como sendo de um corpo magro com 

saliência em algumas partes do corpo como seios, bumbum e uma arquitetura 

geometricamente determinada. Ao fazer esse tipo de padronização, os idealizadores 

da revista desvalorizam, por assim dizer, pessoas com características opostas as 

apresentadas na imagem. 

 

2.2.4.4 Categorização de Grupo e Indivíduo  

 

Existe ainda duas formas de representar pessoas em imagens, como grupo 

ou como indivíduo. 

Há casos em que um conjunto de participantes na imagem é representado de 

maneira que haja uma certa padronização de forma a haver uma certa característica 

comum (uniformização) os caracterizaria como um grupo. Para exemplificar melhor 

observemos a figura (5) utilizada anteriormente. Quando observamos a imagem 

podemos perceber uma padronização entre os participantes da imagem (mesmo 

uniforme, postura e expressão facial). Por mais que cada um dos soldados 



 
 
 

47 
 
 

 

representados possua sua individualidade na vida real, o que predomina na imagem 

é a forma como são caracterizados como um grupo e não indivíduos.  

 
 

Figura 13 - Categorização de Grupo 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

O uso dessa estratégia cria um certo distanciamento em termos de 

relacionamento entre observador e participantes representados. A sensação que se 

tem ao observar uma imagem em que há uma caracterização de grupo é de que 

todos os participantes são “iguais” e “inseparáveis” de forma a não haver distinção 

entre eles. Um caso extremo de categorização de grupos é a “homogeneização” em 

que todos os participantes são “exatamente idênticos”. O uso da estratégia de 

homogeneização para construção de um texto imagético pode ser um forte indicador 

de marginalização e preconceito quando relacionados a etnias, nacionalidades, 

estereótipos socialmente construídos e caracterizações semelhantes. 

 

2.3.4.5 Categorização Cultural e Biológica  

 

Categorização visual consiste em perceber se os participantes representados 

na imagem estão categorizados em termos de características “culturais”, “biológicas” 

ou alguma combinação entre ambas. Categorizações culturais podem ser 

apreendida por meio da presença de atributos padrões ou adereços como peças de 

vestuário, corte de cabelo, barba, etc. O observador percebe a presença desses 

atributos e identifica os participantes como sendo ou não parte de uma cultura por 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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meio dos seus conhecimentos de mundo. Como exemplo, para um observador 

brasileiro, a descrição de um personagem retratado com chapéu, bigode longo e 

lenço no pescoço num ambiente campesino pode facilmente ser identificado como 

um “gaúcho” ou “sulista”, pois este é comumente retratado desta maneira com essas 

características que por vezes pode ou não estar de posse de um chimarrão (bebida 

comum à região). Essas características, como afirma van Leeuwen (2008), não 

necessitam exatamente serem representadas de forma caricaturada, pois a simples 

presença de certos acessórios de uso comum são suficientes para que o observador 

possa identificar um personagem como membro de um certo grupo. Um observador 

que consiga perceber a existência de uma caracterização cultural numa dada 

imagem, também é possível a este mesmo observador notar a existência de 

atribuições positivas ou negativas direcionadas a um grupo sociocultural em 

particular. 

Um tipo comum de categorização cultural, por exemplo, é o modo como 

muitas imagens retratam o nordestino como pessoas que vivem na total miséria, 

geralmente os participantes da imagem são colocados com olhar de demanda para 

o observador evocando compaixão deste para a situação daqueles.  

Quanto à categorização biológica, van Leeuwen (2008, p. 146) afirma que 

esta 

 

se utiliza de exageros padronizados de características físicas com 
conotações negativas ou positivas que um grupo sociocultural 
representado possa evocar para o grupo sociocultural para o qual a 
representação é primeiramente produzida. 

 

O uso desse método de representação indica que essas características são 

“biológicas” e “inerentes” e “indissociáveis” aos membros daquele grupo 

representado. Nesta forma de categorização, faz-se uso de exageros de aspectos 

físicos não apenas com o intuito de que o consumidor da imagem os reconheça, 

mas traz em si um valor simbólico essencialmente cultural que se faz percebido 

numa construção cultural disseminada por meio de discursos consolidados 

historicamente, de modo que a caracterização biológica só possa ser plenamente 

compreendida a partir de uma investigação que faça uso da iconografia 

historiográfica. 
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Uma forma comum de caracterização biológica, muitas vezes negativa é o 

modo como muitas vezes políticos em cargo vigente, e considerados pelo povo 

como maus administradores, são retratados nas charges quase sempre com 

sobrancelhas acentuadas, olhares e sorrisos que indiquem aspectos de maldade ou 

ironia diante do tema retratado, além da cabeça proporcionalmente maior do que as 

outras partes do corpo, o que não deixa, é claro, de ser também uma marca 

característica do gênero charge. 

Como podemos ver, há várias estratégias visuais de caracterização que 

podem ser utilizadas para representar pessoas em textos imagéticos (ver gráfico 11). 

Essas formas de caracterização podem revelar conotações positivas ou negativas 

destes participantes representados, construídos por meio da ideia que o produtor da 

imagem tem dos participantes representados na imagem ou da ideia que o produtor 

gostaria que os consumidores da imagem tenham destes participantes. Uma análise 

cuidadosa do uso de algumas dessas caracterizações pode revelar estratégias 

utilizadas para empoderar e desempoderar determinadas etnias, classes ou grupos 

sociais em detrimento de outras, podendo de maneira sutil, estabelecer relações 

desiguais de poder inferiorizando e/ou marginalizando os participantes 

representados na imagem (grupos, classes sociais, etnias etc) por meio de 

caracterizações como: 

a) A exclusão, que pode indicar uma tentativa do produtor de abafar ou 

desconsiderar a importância que aquele indivíduo ou representante de 

determinada categoria social teria no contexto social que está sendo 

representado na imagem; 

b) A ação realizada ou sofrida pelos participantes pode revelar aspectos de 

empoderamento ou desempoderamento quando apresenta pessoas 

realizando tarefas de subserviência ou de baixa estima, criminais ou malignas 

ou ações semelhantes. Revela aspectos valorativos que o produtor da 

imagem tem ou faz dos que estão ali representados; 

c) A homogeneização, ou seja, apresenta pessoas como grupos homogêneos, 

negando-lhes suas individualidades; 

d) Apresentações de características culturais negativas; 

e) Uso de estereótipos raciais com conotações negativas. 
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O uso dessas estratégias de caracterização pode ser percebido tanto no 

campo das palavras como das imagens. Destacamos aqui, a título de 

exemplificação, o discurso publicitário que faz uso tanto de elementos textuais como 

imagéticos que podem fazer uso dessas formas de caracterizações. 

Especificamente nos deteremos a falar sobre o anúncio publicitário, com ênfase para 

o anúncio publicitário para ingresso ao serviço militar.  

 

2.3 O Anúncio Publicitário 

 

O “anúncio publicitário” é um gênero discursivo presente em nosso cotidiano, 

podendo ser encontrado em revistas, outdoors, jornais, televisão, cinema, internet, 

panfletos etc. Publicidade vem do latim publicus, significando aquilo que se torna 

comum ao público um fato, acontecimento ou ideia, que é de ampla divulgação 

(ROSKOWINSKI, 2016). 

A publicidade2, como a conhecemos, tem como sua principal função informar 

sobre determinado produto/serviço e buscar persuadir seu público-alvo a realizar a 

compra de um produto ou a assimilação de uma ideia. A publicidade objetiva criar no 

ouvinte/leitor uma necessidade ou despertar nestes uma necessidade latente, 

buscando persuadir o consumidor a aquisição de um determinado bem ou mudança 

de atitude ou comportamento (STRACÇALANO, 1997). 

Sobre o surgimento da publicidade, sabemos que a comunicação tem feito 

parte do homem desde os primórdios da sua existência. Por meio de gestos, 

desenhos ou sons, o homem tem buscado a melhor forma de se expressar. As 

diversas formas de comunicação vão se aprimorando com o passar dos anos. Com 

o desenvolvimento da comunicação, a retórica também vem sendo aprimorada, 

fenômeno este estudado por Aristóteles. A retórica trata-se de uma técnica usada 

                                                           
2 O termo publicidade, conforme a lei 4.680 criada para regulamentar a profissão, refere-se ao 

anúncio de intenção comercial, sendo uma comunicação de caráter persuasivo visando defender 
interesses de uma indústria ou empresa. O termo propaganda, por sua vez, possui significação mais 
ampla e refere-se a qualquer forma de comunicação de sentido ou caráter ideológico. Essa distinção 
acaba sendo não aplicada em maior parte dos usos linguísticos, caso em que seus sentidos se 
misturam, por isso aqui, por razões pragmáticas, utilizamos publicidade como sinônimo de 
propaganda e vice-versa. 
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pelo homem para alcançar os seus objetivos através de convencer o outro sobre 

diversos aspectos como uma opinião, teoria ou lei. A propaganda se utiliza da 

mesma para convencimento do público-alvo dos benefícios do produto que está 

sendo anunciando e a publicidade ajudou a ressurgir a retórica que andava pouco 

esquecida.  

Fazendo uso da retórica, a propaganda busca atingir seus objetivos, 

procurando meios para dar credibilidade ao produto que está sendo oferecido, que, 

ao longo da campanha publicitária, passa por todo um desenvolvimento das ideias 

pelos profissionais de marketing e da propaganda. Tudo é pensado minuciosamente 

para que a propaganda, seja ela ideológica ou comercial, obtenha sucesso (BRITO, 

2007). 

A publicidade teria como objetivo “realizar tarefas de comunicação em massa 

com economia, velocidade e volume maiores do que os obtidos através de 

quaisquer outros meios” (SANT´ANNA; ROCHA; GARCIA, 2013, p. 60). Como dito 

anteriormente, a publicidade é anterior ao rádio e seu conceito voltava-se para a arte 

de vender por meio do texto. Era um meio de fazer um produto, serviço ou marca 

tornar-se conhecido para o público, procurando, assim, despertar nos consumidores 

o desejo pela aquisição do produto, destacar um produto específico em relação a 

produto de empresas concorrentes ou simplesmente fazer com que aquele produto 

seja mais valorizado junto ao seu público alvo (ROSKOWINSKI, 2016). 

A forma como o gênero anúncio se manifesta ao público também tem 

algumas características claras como o fato de serem matéria paga, de serem 

realizada de forma aberta de maneira que as intenções do anunciante possam ser 

percebidas. Podem ser ainda subdivididas em subtipos ou categorias de anúncios 

como para divulgação de produto, preocupação social, informar a prestação de um 

serviço, divulgar uma empresa de varejo, divulgação de uma ideologia, de cunho 

político, eleitoral, governamental ou institucional. Segundo Roskowinski (2016, p. 

38), o anúncio geralmente tem por objetivo “convencer pessoas, promover uma 

marca, aumentar o faturamento de uma empresa e propagar ideias. 

Também é possível ao anúncio criar uma necessidade em seu público alvo, 

sejam necessidades sociais relacionadas a anseios de felicidade, amor, bem-estar e 

até mesmo popularidade; ou a ideia de aceitação em um determinado grupo ou 
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classe social, acreditando que adquirindo determinado produto seria bem aceito 

socialmente dentro do grupo social que consome determinado produto. 

(ROSKOWINSKI, 2016). 

Sant´Anna; Rocha e Garcia (2013) apresentam as ações psicológicas que um 

anúncio deve conter: 

a) deve atrair a atenção do público alvo (ser visto); 

b) deve despertar o interesse do público alvo (ser lido); 

c) deve criar convicções no público alvo (ter credibilidade); 

d) deve provocar uma resposta do público alvo (levar à ação); 

e) deve se fixar na memória do público alvo (ser lembrado).   

 

A falta de algum dessas ações psicológicas acima pode prejudicar a eficácia 

de um anúncio publicitário de modo a não alcançar no consumidor a intenção 

desejada. Baudrillard (2002) credita à imagem grande importância para despertar o 

interesse no público alvo:  

 

O olhar é a presunção do contato, a imagem e sua leitura são 
presunção de posse. A publicidade assim não oferece nem uma 
satisfação alucinatória, nem uma mediação prática para o mundo: a 
atitude que suscita é a de veleidade enganada - empresa inacabada, 
ressurreição contínua, defecção contínua, auroras de objetos, 
auroras de desejos. Todo um rápido psicodrama se desenrola na 
leitura da imagem. Ela, em princípio, permite ao leitor assumir sua 
passividade e transformar-se em consumidor. De fato, a profusão de 
imagens é sempre usada para, ao mesmo tempo, elidir a conversão 
para o real, para alimentar sutilmente a culpabilidade por uma 
frustração contínua, para bloquear a consciência mediante uma 
satisfação de sonho (BAUDRILLARD, 2002, p. 186). 

 

A partir dessa afirmação, podemos inferir que o uso de imagens em um 

anúncio publicitário se torna imprescindível. Sua ausência ou má utilização pode 

determinar o fracasso ou o sucesso de um anúncio. Roskowinski (2016), além de 

reafirmar a importância da imagem para o anúncio, enfatiza a importância de 

aspectos multimodais, como a percepção das cores utilizadas, para uma melhor 

abstração de quem se propõe a analisar este gênero textual. 
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Na análise dos anúncios publicitários, o ideal é que o estudante 
consiga fazer uma leitura crítica, que seja capaz de ler nas 
entrelinhas os aspectos verbo visuais e os aspectos gráficos, sendo 
assim, é importante ressaltar a composição artística e as cores 
escolhidas pela agência que criou o anúncio. A composição artística 
de um anúncio publicitário não é simples estrutura básica que só 
intervém no início da obra. Sua ação desenvolve-se do princípio ao 
fim, pois qualquer alteração dos fatores do desenho, tom ou cor e 
tudo que for agregado, eliminado ou omitido supõe uma alteração e, 
portanto, um reajuste completo da arrumação básica: a composição 
começa no esforço das primeiras linhas e termina no toque final 
(ROSKOWINSKI, 2016, p. 42). 

 

Todo anúncio publicitário também tem como alicerce um argumento central 

que pode ser transmitido por meio de abordagens diretas ou por meio de textos 

emotivos que possam despertar a curiosidade do público alvo, enfatizando os efeitos 

do produto (SANT´ANNA; ROCHA; GARCIA, 2013). 

A publicidade objetiva fornecer, para o público, algo novo ou reforçar o dado 

de forma repaginada, buscando, assim, por meio do convencimento ou persuasão, 

alcançar determinado comportamento por parte do público alvo. Por isso, que é 

possível afirmar que a publicidade, mais do que apenas vender, se reveste de 

valores culturais e ideológicos (CAVALCANTI, 2016). 

O poder que a publicidade exerce por meio de diversos recursos multimodais 

como sons, escolhas lexicais, dentre outras estratégias, pode facilmente manipular o 

significado que vai ser interpretado em um anúncio. Os anúncios publicitários podem 

mudar a forma como o seu público pensa a sociedade, assim como também são 

resultantes de imagens sociais historicamente estabelecidas. Como diz Fonseca-

Silva (2007): 

 

entre as mídias, os anúncios assumem um papel relevante no 
processo de construção social sobre os modos de pensar da 
sociedade. Eles mostram imagens visuais e, ao mesmo tempo, 
resultam de imagens sociais, ou seja, estabelecem ligação entre as 
representações visuais e as construções sociais. Além disso, 
sedimentam e legitimam práticas sociais concretas, pois dão a ver um 
mundo social do qual elas próprias emergem (FONSECA-SILVA, 
2007, p.25). 

 

Entre as publicidades, segundo Cavalcanti (2016, p. 110), teríamos o anúncio 

em forma de vídeo como “exemplos mais explícitos de ‘formas simbólicas’ devido à 
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junção entre textos, imagens e ações capazes de produzir por meio da sua união, 

um significado.  

Um dos motivos da escolha do gênero anúncio publicitário para esta pesquisa 

diz respeito a sua autenticidade por ser um texto real que sofre constantes 

transformações no decorrer do tempo e, por isso, torna-se rico em aspectos 

culturais, históricos e sociais. Para a compreensão desse gênero, há a necessidade 

não apenas da compreensão verbal, mas também visual para compreender o efeito 

argumentativo do texto (MELÃO e LOUSADA, 2014). 

Exatamente por essa característica do gênero anúncio publicitário de 

relacionar aspectos verbais e visuais é que se faz necessário que uma análise deste 

gênero contemple estes dois aspectos: o linguístico e o semiótico. Por isso, uma 

abordagem multimodal deve ser aplicada para uma melhor compreensão dos 

enunciados dispostos no anúncio. 

Como esta pesquisa se propõe a analisar um anúncio publicitário televisivo 

que tem como público alvo o jovem brasileiro que completa 18 anos, esperando que 

este se matricule no serviço militar para ocupar as vagas de reservistas, 

consideramos importante discorrer sobre a estrutura e formação de reservistas, por 

meio de uma perspectiva historiográfica. 

 

2.4 Exército Brasileiro: estruturação e formação de reservistas  

 

O Exército Brasileiro se constitui pelo grupo das Forças Armadas (Marinha, 

Exército [Força Terrestre] e Força Aérea) que, por sua vez, estão subordinados ao 

Ministério da Defesa, subordinado ao Presidente da República. O Exército Brasileiro, 

no entanto, possui autonomia funcional, pois além das divisões acima, cada 

subdivisão do exército possui o seu próprio comandante, uma estrutura complexa e 

território bem delimitados. 

A estrutura organizacional do Exército Brasileiro é apresentada aqui de forma 

bem simplificada e subdivide-se em duas estruturas: uma estrutura voltada para o 

combate e uma administrativa. Dizemos “simplificada” pois trata-se de uma 

instituição que possui uma estrutura complexa que abrange vários setores 
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organizacionais que obedecem a toda uma hierarquia de comando. Vemos então 

que dentro dessas duas formas de estruturação (combativa e administrativa) 

teríamos uma estrutura voltada para o ensino e outra voltada para formação de 

reservistas, que é a parte que nos interessa nesta pesquisa. 

A estrutura que se volta para formação de reservistas destina-se a atender a 

prestação do serviço militar obrigatório para oficiais, sargentos e soldados 

reservistas. Uma vez que este último citado se destina a um grupo maior da 

população masculina brasileira, referiremo-nos a este setor em específico. 

Os soldados reservistas são divididos em quatro categorias:  

a) os que prestam serviço militar obrigatório em Organizações Militares da 

Ativa não operacionais;  

b) os que prestam serviço militar obrigatório em Organizações Militares da 

Ativa operacionais; 

c) os membros da Escola de Instituição Militar e por fim 

d) os que são matriculados nos Tiros de Guerra, instituição que se volta 

exclusivamente para formação de reservistas, também conhecidos como 

atiradores.  

 

A Diretriz geral do Comandante especifica que o emprego das Forças 

Armadas 

 
[...] deverá ser planejado, considerando-se o trabalho integrado em 
duas vertentes: um efetivo temporário, os futuros reservistas, que 
representam o enlace com a sociedade e são a base da 
dissuasão; e um efetivo permanente, formado por profissionais 
capazes de atender a situações de emergências (EXÉRCITO 
BRASILEIRO, 2007, p. 2) 

 

Percebemos nessa diretriz o uso da expressão “dissuasão” para referir-se aos 

jovens que posteriormente ingressarão no serviço militar. Entendamos aqui, por 

estratégias de dissuasão as tentativas de apresentar ao jovem brasileiro um 

caminho na qual ele se espelhe, e escolha enveredar-se por esse caminho. Fazendo 

isso, traria boa imagem aos olhos da sociedade, para que os membros desta 

sociedade passem a ver o ingresso à carreira militar (e aqui inclui-se a convocação 
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obrigatória), com melhores olhos. A seguir veremos o quanto era malvisto este 

processo de convocação aos olhos da sociedade nos últimos séculos.  

 

2.4.1.  Estratégias de dissuasão para alistamento: do Império à República 

 

Segundo um estudo realizado por Gonzales (2008) sobre o recrutamento 

militar no Brasil, a autora afirma que esse processo se deu no século XVIII e era 

sustentada por uma “estrutura de negociações, privilégios, repulsa e perseguições” 

(p. 99). No início do Brasil Império, tentava-se a implementação de sorteios para 

determinar aqueles que haveriam de servir. Nesse ínterim, diversas leis e decretos 

foram criadas numa tentativa de estabelecer critérios que discutissem as formas de 

obrigatoriedade e quais tipos ou classes de indivíduos estariam condicionados a 

essa obrigatoriedade. 

No período do Império, Gonzales (2008) afirma que a consolidação da 

constituição da obrigatoriedade ao serviço militar não se fez de maneira justa: 

 

É importante ressaltar, antes de começar nosso percurso sobre as 
características do serviço militar no Brasil Império, que a constituição 
do Império de 1824 já esclarecia no capítulo VIII, artigo 145: “Todos 
os Brazileiros são obrigados a pegar em armas, para sustentar a 
Independência, e integridade do Império, e defendê-lo dos seus 
inimigos externos, ou internos”. Porém ao analisarmos as 
particularidades do recrutamento nessa época, vamos constatando 
que alguns brasileiros foram ‘mais obrigados’ do que outros. 
(GONZALES, 2008, p. 100) 

 

A instrução de Souza Coutinho, Ministro da Guerra da época era de que as 

primeiras unidades do Exército deveriam ser preenchidas por homens livres brancos 

e que fossem solteiros entre 18 a 35 anos, caixeiros de lojas de bebidas e tabernas 

e principalmente membros da milícia, que não fossem proprietários de indústrias 

devidamente legalizadas. Essa mesma instrução possuía inúmeras exceções que 

desobrigava para o serviço militar pessoas como: possuidora de documento legal de 

isenção para prestação do serviço militar, homens casados, o filho único de 

lavradores de terra, filho único de viúvas, feitor ou administrador de fazenda de 

plantação, criação ou olaria, aquele que possuísse mais de seis escravos, tropeiros, 
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boiadeiros, mestres de ofício com loja aberta, pedreiros, carpinteiros, canteiros, 

pescadores, marinheiros, grumetes, embarcados, estudantes que possuíssem 

atestados de seus professores, dentre outras isenções (GONZALES, 2008). 

De algum modo essa lista de isentos legalmente do serviço militar imbuia o 

sentido de que a prestação ao serviço militar na época “carregava em si um sentido 

de castigo ou punição àqueles considerados desocupados ou que não contribuíssem 

de alguma maneira para a ‘prosperidade pública ou econômica’’(GONZALES, 2008, 

p. 101). 

Naquele período, em nenhum momento, o rei menciona de forma explícita a 

expressão “recrutamento forçado”, mas os recrutas convocados deveriam vir 

escoltado por guardas “competentes” sem o emprego de algemas ou manilhas. Essa 

atitude, no entanto, pressupunha a possibilidade de fuga por parte do recrutado, de 

maneira a entender que o recrutamento era forçado, porém sem aparência clara de 

agressão (GONZALES, 2008) 

No Decreto de 20 de novembro de 1835, é estabelecido vantagens aos 

voluntários como a de servir apenas durante um período de quatro anos, receber um 

pequeno extra monetário e outras gratificações durante o primeiro ano de serviço, 

como o de poder se dirigir ao quartel sem necessidade de escolta e ser tratado com 

maior consideração. Os candidatos que não se apresentassem para servir 

deliberadamente eram, após um prazo pré-estabelecido, recrutados de maneira 

forçada e deveriam servir por seis anos. Nesse período de serviço, recebiam apenas 

a bonificação comum aos demais, assim como também era conduzido preso ao 

quartel e ali ficaria detido até segunda ordem. Essa atitude era vista pela população 

livre do império como uma forma extrema de degradação social. 

Nas palavras de Gonzales (2008), percebia-se a indignação social em relação 

aqueles que eram isentos do serviço militar pois  

 

A relação dos isentos confirma essa afirmação. Estes, ou estavam 
inseridos formalmente no mercado de trabalho, ou possuíam 
dependentes (familiares), ou eram ‘bons estudantes’. Isso quer dizer, 
os integrantes das camadas mais desfavorecidas, que não tinham 
acesso às escolas e muitas vezes nem a algum trabalho ‘efetivo’, em 
outras palavras, a classe marginalizada, eram prioritários para servir 
nas fileiras do Exército. (GONZALES, 2008, p. 103) 
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Desse modo, aqueles que eram convocados para servir também eram mal 

vistos socialmente. A impressão que se tinha do quartel que abrigava os convocados 

diferenciava-se daquilo que era comum ao ambiente familiar, pois ele abrigava para 

efeitos de exemplificação, ex-escravos, órfãos, ladrões e vadios. Essa imagem 

criava terror aos que seriam convocados. 

No final do século XIX e início do século XX, ocorreram diversas mudanças 

significativas que buscavam a modernização do Exército. Nesse período, a lei do 

sorteio militar que havia caído em desuso volta a ser empregada pelo atual ministro 

da Guerra Hermes da Fonseca, promulgada em 1974. A Lei de Sorteio Militar  

estabelecia o recrutamento aberto por meio do qual se esperava o engajamento de 

voluntários, mas na ausência destes haveria sorteio para os que seriam alistados 

naquele ano. Apesar da imagem de imparcialidade, neste período ainda havia 

diversas isenções ao chamado para o serviço, como os que apresentassem defeito 

físico, graduados, estudantes universitários, eclesiásticos, os que comprassem a sua 

isenção com dinheiro ou apresentassem um substituto. Importante acrescentar que 

as realizações de sorteios oficiais eram sucedidas por um grande número de 

pessoas que fugiam a essa obrigação (GONZALES, 2008).  

Esperava-se que, com a validação da lei de convocação por sorteio, pôr um 

fim ao que era chamado de “dualidade do serviço militar” em que destinava o lugar 

de privilégio para as classes altas e o papel servil às classes menos abastadas. 

Contudo, Gonzales confronta essa ideia ao afirmar que 

 

Se, por um lado, amenizou os excessos cometidos anteriormente, 
por outro, novos mecanismos para atender a elite foram criados, tais 
como as próprias sociedades de tiro, futuros Tiros de Guerra e os 
Centros de Preparação de Oficiais de Reserva, reservados aos 
bacharéis. (GONZALES, 2008, p. 108) 

 

Verificamos então que o processo de alistamento militar foi marcado por 

diversas mudanças no que diz respeito a sua obrigatoriedade. O serviço militar 

obrigatório é atualmente direcionado a todos os brasileiros do sexo masculino com 

idade de 18 a 45 anos. 

Esta seção, em nenhum momento teve por finalidade ser definitiva no que 

tange a estrutura e a história do Serviço Militar em sua plenitude, mas procuramos 
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explanar um pouco de sua estrutura, organização e processo de formação de 

reservas, para melhor analisarmos o anúncio publicitário proposto  nesta pesquisa, 

pois como veremos na análise a seguir, a imagem e a ideia de imparcialidade no 

processo de convocação de reservistas ainda perdura até os dias de hoje, mas que 

pode se mostrar de forma velada, certa marginalização e preconceito para com 

determinados grupos sociais no que diz respeito aos participantes representados na 

imagem e os papéis sociais por eles desempenhados.  
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3 METODOLOGIA E ANÁLISES 

 

A presente pesquisa toma como objeto de análise um anúncio publicitário, 

veiculado pela mídia televisiva aberta nos anos de 2013-2016 e que se encontra 

disponível no YouTube3 para consulta. Essa análise faz uso de uma abordagem 

qualitativa por se tratar de uma investigação de um único anúncio e pela natureza 

interpretativa e subjetiva do corpus, que são investigados a partir da leitura de 

teóricos que tratam sobre a natureza do anúncio publicitário, o ingresso para o 

serviço militar obrigatório e analise multimoda de textos e imagens.     

Para análise desse corpus, primeiramente foi realizado um levantamento 

bibliográfico de diversos teóricos da Gramática do Design Visual (GDV) e teóricos 

que tratam sobre o gênero anúncio publicitário. Os teóricos da Gramática do Design 

Visual darão conta da análise dos elementos multimodais apresentados no anúncio 

publicitário amparado pelo conhecimento da estruturação do gênero anúncio 

publicitário.  

A segunda etapa da pesquisa será o recorte de elementos textuais e 

imagéticos para análise do anúncio publicitário da campanha de seleção para o 

alistamento militar veiculada pela TV aberta nos anos 2013-2016.  

Uma vez feito o recorte do corpus, é realizada uma confrontação teórica com 

os teóricos anteriormente selecionados. Essa confrontação teórica busca revelar 

relações de poder embutidas e mascaradas no anúncio publicitário por meio de 

estratégias multimodais feitas pelos produtores do anúncio. 

Na sua etapa final, uma releitura tanto desta pesquisa aqui realizada, quanto 

dos campos teóricos acima citados são necessárias para verificar a clareza e 

coerência desta pesquisa em conformidade com a teoria e os objetivos propostos. 

Semelhante trabalho foi realizado por Jessie e Peter (2015) em seu artigo 

“Every Teacher, a Caring Educator”: A Multimodal Discourse Analysis of a Teacher 

Recruitment Video in Singapore. No artigo em questão, foi analisado um anúncio 

publicitário exibido pela emissora de TV local de Singapura. Peter e Jessie 

analisaram os recursos multimodais utilizados pelos idealizadores do anúncio 

publicitário para obter êxito em sua campanha. Utilizaremos o mesmo método de 

                                                           
3 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU> Acesso em 14 ago. 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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recorte e apresentação do corpus feito com a utilização do sistema de macroanalysis 

elaborado por Baldry e Thibault (2006) que consiste na divisão do anúncio 

publicitário em fases, apresentando uma breve narrativa para situar o leitor sobre as 

ações realizadas no anuncio até aquele recorte e uma breve apresentação dos 

recursos multimodais utilizados. 

O anúncio publicitário da campanha 2013-2016 para ingresso ao Serviço 

Militar em análise contém 30 segundos de duração. Para tornar a análise mais 

prática, subdividiremos o vídeo em fases e macro fases, como mostrado no Quadro 

2 (pág. 82). Cada fase compreende um contexto aparentemente isolado do todo, 

com uma narrativa própria. As macro fases, por sua vez, englobam diversas fases 

que possuam elementos narrativos interligados ou associados de algum modo a 

mesma temática.  

Apresentamos uma breve descrição dos eventos apresentados nas fases, 

uma imagem que representa o ápice ou clímax da narrativa daquela fase, bem como 

uma transcrição da narrativa ou legenda presente naquela fase. Na coluna 

“características”, abordamos aspectos multimodais que serão mais detalhados nos 

parágrafos seguintes. 

Cada imagem apresentada terá em sua legenda o exato tempo em que 

aparece no videoclipe, seguindo o modelo [HH/MM/SS] ou seja, a hora, o minuto e o 

segundo em que a imagem aparece na tela do videoclipe. Será feita uma breve 

contextualização dos acontecimentos que antecedem a cena recortada e quando 

necessário, os acontecimentos que sucederão o trecho em foco.  

Conjuntamente a essas observâncias, será analisada a imagem como um 

todo levando em consideração seus aspectos representacional, interacional e 

composicional propostos pela GDV, assim como procuraremos verificar as 

ideologias presentes e a tentativa de seus produtores de subverter o telespectador a 

aceitar determinadas práticas sociais. 

 

3.1 Análise da macro fase 1 

 

Na fase 1, o anúncio publicitário apresenta um jovem, provavelmente com a 

idade adequada para se apresentar ao serviço militar. Ele nos é apresentado no 
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vídeo, deslizando de skate (figura 14) em longhshot (de corpo inteiro e distante do 

observador) refletindo um certo distanciamento entre os produtores do anúncio e o 

participante representado. Ao mesmo tempo, o uso do enquadre, no nível do olhar, 

permite ao observador/telespectador perceber-se na mesma relação de poder que o 

participante representado na tela. Uma música vibrante e dinâmica à base de bateria 

e guitarra tem o cuidado de introduzir o participante representado.  

 

 
Figura 14 - Tempo: 00:00:00 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

O participante está realizando uma ação e a inclinação do seu corpo serve 

como vetor que indica a direção seguida pelo participante representado. Trata-se 

aqui de uma narrativa não-transacional, pois não é percebido a meta ou o objeto do 

olhar do participante representado. O participante representado não direciona em 

momento algum seu olhar para o telespectador, apresentando olhar de oferta. Esta 

estratégia visa permitir ao telespectador analisar as características do participante 

representado, em toda sua totalidade, sem que o participante exija algo do 

observador, pois a informação principal, que está sendo falada e reforçada pela 

legenda, deve ser o foco da atenção do telespectador: 

A fala do narrador – “Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e 

podem continuar fazendo” – em conjunto com a imagem, constroem, de uma forma 

ou de outra, o perfil que se tem do jovem brasileiro: jovem tendencioso à prática de 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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esportes radicais, buscando sempre fazer escolhas que oportunizem novas 

emoções e desafios a serem superados. Percebe-se isso pela escolha lexical do 

advérbio de tempo “sempre” que, em conjunto com o verbo “fazer”, permite a 

construção dessa identidade. O emprego do verbo “fazer”, no passado, em contraste 

com a locução verbal “podem continuar fazendo”, traz como pressuposto que a vida 

futura pode trazer para o jovem brasileiro a triste consequência da ausência do 

sentimento e adrenalina tanto almejado pela imagem construída do participante 

representado como um ator social idêntico ao pregado pelo anúncio publicitário. A 

solução apresentada pelo anúncio para que o jovem se sinta realizado em suas 

ambições e planos para o futuro é o conjunto de imagens que nos é apresentado 

nos frames subsequentes: o ingresso à carreira militar. 

Em seguida, algo surpreendente acontece: enquanto o participante 

representado é mostrado, “alçando voo” em uma manobra de skate (figura 15), em 

sentido ascendente, a sombra do jovem - que até então recebia pouco destaque – 

ganha, na parede, a forma de um soldado das forças armadas, imitando de forma 

quase idêntica os movimentos do jovem skatista (figura 16). É evidente que a 

possibilidade da sombra de qualquer ser vivo ser capaz de assumir uma forma que 

não seja da silhueta do seu portador é tido como impossível, beirando, assim, ao 

fantástico, por isso, enquadra-se, segundo a GDV, como em baixa modalidade 

(irrealis). A mudança de forma da sombra bem enquadrada juntamente com sua 

saliência, maior do que o seu portador, passa ao observador/telespectador a 

sensação de escolha de uma carreira maior do que ele próprio, um salto, por assim 

dizer, para uma vida grandiosa, maior do que seria se optasse por outro caminho. 

 
Figura 15 - Tempo: 00:00:03 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Figura 16 - Tempo: 00:00:05 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Por fim, a coloração branda e ausência de cores vivas permite pouco 

destaque tanto para o cenário como para o participante representado. Isto é feito de 

forma gradativa para que a sombra ganhasse maior visibilidade, como se o produtor 

quisesse dizer “não prenda seu olhar para este jovem ou o ambiente em sua volta, 

prenda-se a isto”. O papel social do jovem e seu estilo de vida anteriores passam a 

ser ofuscados pela nova ideia apresentada na macro fase 2 desta análise, o 

ingresso ao serviço militar.  

 

Figura 17 - Clímax da fase 1 e resumo das Metafunções 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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A figura 17 apresenta um diagrama que resume as informações detectadas 

na imagem que serve como clímax do primeiro evento narrativo do anuncio. 

Ainda no âmbito da Macro fase 1, temos uma nova narrativa em um novo 

espaço físico que nos é apresentado (Figuras 18, 19 e 20) que compreendem a fase 

2. 

Seguindo a mesma estratégia narrativa da fase 1, aqui temos um outro 

jovem, desta vez emprega-se uma nova angulação de câmera que nos permite vê-lo 

de cima, em câmera alta. Este jovem nos é apresentado no vídeo (figura 18) 

primeiramente em close up (mostrado a parte superior do corpo a partir dos ombros) 

de maneira que possamos ver de perto sua expressão facial: olhar fixado para cima 

seguida pela inclinação dos ombros na mesma direção.   

 
Figura 18 - Tempo: 00:00:07 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 
 

Ao mesmo tempo, nota-se o punho cerrado da mão esquerda que se move na 

mesma direção do olhar do participante representado. Os detalhes físicos do rosto 

como o franzir das sobrancelhas e boca fechada servem para nos indicar que o 

participante representado está concentrado em atingir o seu objetivo/meta. Trata-se 

aqui de uma representação narrativa não-transacional tal qual a narrativa da fase 1, 

indicando que o jovem brasileiro em busca de alcançar seus objetivos é uma pessoa 

esforçada e determinada, qualidades prezadas pelo serviço militar.  

A estratégia de mostrar o participante representado em close up permite ao 

observador identificar-se com o mesmo de modo a perceber esse esforço, e uma 

vez que o telespectador se identifique com o participante representado, sinta-se 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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impelido (como um amigo ou alguém próximo) a torcer pelo sucesso deste, mesmo 

que o participante não olhe nos olhos do observador como se dissesse para este: 

“estou ocupado tentando alcançar algo muito importante”. Esse “algo” seria 

mostrado nos frames seguintes. O olhar apresentado pelo participante representado 

é de oferta, permitindo que o observador assista o espetáculo sem que nada seja 

exigido dele além de que prestigie a ação realizada pelo participante representado e 

escute a fala do narrador. 

 
 

Figura 19 - Tempo: 00:00:11 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 
 

No frame seguinte (figura 19) percebemos qual ação está sendo realizada 

pelo participante representado: ele está escalando uma parede repleta de suportes 

semelhantes a rochas que servem de apoio para as mãos e os pés. Trata-se de uma 

modalidade esportiva chamada indoor, muito conhecida entre os jovens. Neste 

frame, fazendo uso da mesma ideia do skate que salta para uma decisão importante 

na fase 1, temos aqui um close nos pés do participante representado.  

Desta vez, a ideia é de um passo “firme” para uma decisão que pode mudar a 

vida do participante representado e que salta aos olhos do observador/telespectador 

como um passo ou decisão que este também deveria tomar, percebido em 

concomitância com a narração que inicia desde o frame anterior: “se você completa 

18 anos até 31 de dezembro, ...” e “aliste-se no serviço militar” (figuras 19 e 20 

respectivamente).  

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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A ligação narrativa entre esses dois frames permitem que no primeiro, o 

jovem se identifique em um nível próximo e íntimo com o participante representado, 

e o observador atenda aos pré-requisitos apresentados na narrativa “completar 18 

anos até o final de dezembro” deve dar o passo mais importante da sua vida “alistar-

se no serviço militar”.  

É percebido aqui uma sincronia entre “o que está sendo ouvido” e “o que está 

sendo visto” pelo telespectador/observador de maneira que se não fosse assim, a 

intenção dos produtores do anúncio não produziria o efeito desejado.  

De igual modo, os verbos no imperativo afirmativo “aliste-se” e “vá” são os 

únicos indicadores visíveis de autoridade presentes no anúncio, colocados 

precisamente ao meio do anúncio para que o telespectador não se sinta agredido 

com essas palavras, pois o narrador, como veremos adiante na Macro fase 2, 

buscará persuadir o observador/telespectador pelo chamado a responsabilidade, 

enquanto as imagens se encarregam de promover o espetáculo das possibilidades 

que estão disponíveis ao observador/telespectador. 

 

 
Figura 20 - Tempo: 00:00:12 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

O próximo frame apresentado (figura 20) mostra-nos o mesmo jovem, mas 

desta vez de corpo inteiro, de maneira que possamos ver plenamente a ação 

realizada. Joelho inclinado, olhar fixo para cima, braço direito apoiado na parede 

enquanto o braço esquerdo inclina-se para alcançar o próximo ponto de apoio fixado 

na parede, mais ainda sem revelar o objetivo do olhar do participante representado, 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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objetivo, no entanto que fica subentendido para o observador da imagem: o jovem 

está tentando chegar ao topo. 

Neste mesmo frame (figura 20), a imagem e semelhança do final da fase 1, 

vemos uma sombra que se projeta na parede a partir do participante representado. 

Esta sombra assume igualmente uma forma diferente da do jovem esportista: a de 

um soldado das forças armadas que imita os movimentos do participante 

representado na imagem, uma indicação de baixa modalidade.  

A sombra se destaca acima do participante de forma a ganhar maior 

saliência. A ideia de que o participante representado na imagem deve seguir a 

carreira como militar e que esta teria maior valor simbólico, uma projeção do futuro,  

tal qual apresentada no final da fase 1. 

A coloração aparece de forma branda e assim como mostrado até aqui, a fase 

1 e 2 abandona as cores vivas para assim realçar o efeito da sombra projetada na 

forma de um soldado. 

Vejamos mais um quadro resumindo as informações detectadas na imagem 

clímax do segundo evento narrativo do anuncio (fase 2): 

 
Figura 21 - Clímax da fase 2 e resumo das metafunções 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Os frames anteriores nos encaminham para o desfecho da primeira narrativa, 

para onde os participantes representados convergem, ao que chamaremos de Fase 

3 da Macro fase 1 que compreendem as imagens abaixo (Figuras 22 e 23): 

 
Figura 22 - Tempo: 00:00:15 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

 

Nesta última fase da Macro fase 1, temos como participante representado o 

jovem skatista que nos foi apresentado no início do anúncio, fase 1 da nossa 

análise. Desta vez, o participante representado não está mais nas ruas de uma 

cidade andando de skate. Ele se encontra no interior de um prédio sentado 

adjacente a uma mesa e em volta dele temos mais quatro participantes 

representados na cena (figura 22). Em cima da mesa, temos diversos objetos que 

por meio de inferências, nos permite identificar o ambiente como um escritório: 

telefone, porta lápis com diversas canetas de diversas cores e uma caixa dupla para 

organização de formulários. Três participantes representados estão ao fundo da 

cena. Dois deles estão sentados e conversando entre si, enquanto o terceiro 

participante representado ao fundo aparece por uma porta que está à direita e 

caminha pela sala segurando um envelope na mão esquerda indo em direção ao 

lado oposto da sala. Entretanto, não é possível identificar o destino final de seu 

movimento pois a câmera inicia um close up em outro participante representado, o 

jovem skatista que já se encontrava na sala sentado à mesa. O participante 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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representado em maior saliência que ainda não detalhamos encontra-se sentado do 

outro lado da mesa, frente ao jovem skatista, de cabeça erguida de costas para o 

observador da imagem.  

O jovem skatista aparece na imagem com as mesmas roupas mostradas na 

fase 1 deste macro fase, um forte indicador que esse era o destino final de seu 

percurso percorrido nos frames anteriores. Agora ele está focado na realização de 

uma tarefa, seu olhar fixo está concentrado em direção a uma folha de papel, sua 

mão direita segura uma caneta. Temos aqui uma narrativa transacional a qual 

podemos perceber o preenchimento de algum formulário como sendo a meta a ser 

alcançada pelo participante representado que está em maior saliência. Após o close 

up centrado no participante representado que preenche o formulário, todos os 

demais participantes representados perdem importância diante do 

observador/telespectador. 

O participante nos é apresentado em plano médio de maneira que possamos 

vê-lo da cintura para cima, indicando maior proximidade com o observador do que 

antes era mostrado nos frames anteriores, o que pode ser um forte indicador que ao 

realizar essa ação apresentada na imagem o participante representado passa a ser 

alguém do qual temos maior proximidade, onde antes havia indiferença pelo uso do 

plano aberto. 

Importante notar que nenhum dos participantes na imagem direciona o olhar 

para o observador da imagem, pois o propósito dos idealizadores do anúncio está 

em que o observador se concentre não nos personagens, mas na ação que se 

realiza. Os olhares de oferta tornam-se imprescindíveis para que o foco do 

observador esteja direcionado para a ação do participante representado (que está 

em maior saliência) em inscrever-se para o serviço militar. O enquadre no nível do 

olhar também permite ao observador perceber o participante representado como 

parte do seu mundo. 

Duas legendas podem ser percebidas na imagem. A primeira ao fundo fixada 

na parede temos uma placa escrita “prefeitura” realçando o que havia sido dito no 

frame anterior pela narração “vá até a junta de Serviço Militar do seu município...” e 

em segundo, temos a continuidade da frase anterior em forma de legenda e também 

narrada “...com duas fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento 
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equivalente”, o que nos dá uma ideia de continuidade e conexão entre o frame 

anterior (figura 20) e este último (figura 22). 

Aqui nestes últimos frames da primeira Macro fase, não há uma tentativa de 

fantasiar a carreira militar, tal como foi vista nas primeiras fases desta análise ao 

utilizar o efeito de projeção de sombra. A partir destes e dos próximos frames é 

utilizada a estratégia de modalidade alta (realis), pois a intenção dos produtores 

seria de apresentar aos futuros egressos a carreira militar um leque de 

possibilidades com os quais o observador/telespectador poderia se identificar. 

 

 
Figura 23 - Tempo: 00:00:16 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Como dito, o destaque na imagem (figuras 22 e 23) apresenta o jovem 

skatista em maior saliência, a informação dada é o ambiente em que o jovem se 

encontra: percebemos primeiro o escritório e a placa com os dizeres “prefeitura” 

enquanto que a informação nova revela o jovem skatista efetivando a sua matrícula 

no serviço militar. Importante destacar aqui que a informação que aparece como 

ideal é fundamental para entender o local apropriado para que o jovem realize a 

ação de matricular-se.  

Igual importância temos da informação real que é a legenda da imagem (e a 

narração) que servem de guia para compreender qual ação está sendo realizada, 

uma vez que não podemos visualizar o formulário que está sendo preenchido pelo 

participante representado, temos apenas a ideia do que ele poderia estar 

preenchendo “seus dados pessoais que constam no seu registro de nascimento”. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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A coloração da imagem apresenta os mesmos tons opacos dos frames 

anteriores, permanecendo o uso de cores fracas para continuar chamando a 

atenção para o que está sendo dito pela narração. Esse recurso funciona como um 

filtro que nos faz lembrar a coloração utilizada em filmes, séries e novelas de quando 

alguém está sonhando, para diferenciar o que é real e o que é o mundo surreal, 

típico dos sonhos ou remete a lembranças ou pensamentos de um personagem.  

A partir dos próximos frames, esse filtro deixa de ser empregado e passa-se a 

utilizar cores vívidas, como se as próprias cores pudessem falar “Ei jovem! Sua vida 

não é tão interessante quanto a vida que estamos prestes a lhe mostrar”, revelando 

a superioridade da carreira militar em comparação às ocupações do jovem antes de 

alistar-se. 

Finalizando a Macro fase 1, apresentaremos, como das outras vezes, a 

imagem clímax da fase (3) com um diagrama que resume as informações da GDV 

detectadas na imagem: 

 

 
Figura 24 - Clímax da fase 3 e resumo das metafunções 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

No Quadro 2, apresentamos o quadro que resume as três fases que 

compreendem a Macro fase 1, com breves descrições das fases, a imagem (frame) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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que se destaca em cada fase que serve como clímax, narrativa e as características 

da GDV que recebem maior destaque, para fins de simplificação. 

Uma questão que pode ser levantada para discussão, no que diz respeito aos 

papéis sociais colocados no anúncio até aqui, seria a escolha de um skatista e de 

um esportista para serem representados como pessoas ideais para alistarem-se no 

serviço militar. Se considerarmos as categorizações da representação visual dos 

atores sociais na obra de van Leeuwen (2008), veremos que a seleção desses 

papéis sociais “skatista” e “esportista” é uma categorização inclusiva  que colocam 

os participantes representados como agentes da ação (mas que esta ação em si é 

diminuída em relação ao papel desempenhado pelas forças armadas, percebido 

pelo filtro de cores utilizadas em contraste com as imagens vívidas que serão 

mostradas na Macro fase 2 desta análise).  

Vemos ainda que estes jovens são apresentados como pertencentes a um 

grupo social e não como indivíduos. Eles podem ser reconhecidos como skatistas, 

esportistas, atletas, pessoas que gostam de uma vida aventureira e cheia de 

emoções. Uma vez que devemos considerar que a intenção de um anúncio seja o 

de anunciar uma ideia, podemos deduzir que as habilidades físicas e motoras são 

aqui supervalorizadas, o que nos leva a excluir jovens “sedentários” e “desajeitados” 

como alvos da campanha.  

É possível presumir que a escolha desse estereótipo de esportista utilizado no 

anúncio busque influenciar membros desse grupo pelo simples motivo de que são os 

que normalmente rejeitam a ideia de aderir a ideia proposta do anúncio, que utiliza 

de estratégias de sedução com o intuito de fazer com que este tipo de grupo 

específico mude de opinião e escolha por matricular-se no serviço militar tal como o 

exemplo do jovem skatista no anúncio.  Um dos motivos que levaria a escolha desse 

estilo de vida e não outro para serem representados no anúncio seria por uma 

categorização cultural enraizada na história brasileira que obrigava pessoas de 

classe baixa, que não contribuíam de nenhuma maneira para o progresso da nação, 

também, os mesmos na época do Brasil imperial, recebiam a alcunha de 

“desocupados”. 

Percebe-se que as ações e os papéis escolhidos para serem realizados pelos 

jovens no anúncio “andar de skate” e “escalar” são atitudes que não visam o não 
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benefício do outro. Evidente que muitas pessoas que possuem esse tipo de hobby 

também desempenham outros papéis:  auxiliar nos afazeres domésticos, estudante 

de colegial, universitário, trabalhador de meio expediente dentre outros.  

Assim sendo, os jovens representados no anúncio são escolhidos para 

desempenharem funções que, aos olhos do imaginário social, são de “pessoas 

ociosas” o que revela um grande indicador de marginalização histórica e social que 

se perpetua: o de que são escolhidos para servir ao Exército Brasileiro, 

preferencialmente as classes marginalizadas e que pouco contribuem para o 

crescimento econômico do país. 

Essas classes, seriam representadas no anúncio pela figura do “skatista” e do 

“esportista”, mas não todos os tipos de esportistas, apenas aqueles que o fazem 

sem fins de usar o hobby para seguir carreira, pois mais uma vez aqui se excluem 

esportistas que vivem pelo esporte como atletas ou esportistas profissionais e que 

sejam reconhecidos pela mídia como tal, que não aparecem no vídeo talvez pela 

razão de terem maior prestígio socialmente.  

 
Quadro 2 - Análise das macro fases do vídeo 

 
Fonte: Autoria própria. 
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3.2 Análise da macro fase 2 

 

Vimos que a primeira parte do anúncio que compreende os primeiros 

dezesseis segundos, apresenta-nos uma sucessão narrativa que se inicia com um 

jovem skatista seguindo um trajeto pelas ruas de uma cidade grande. Alguns 

segundos depois, verificamos que o destino final deste jovem era o de chegar à 

prefeitura municipal da sua cidade para alistar-se no serviço militar.  

A partir desse momento, o anúncio deixa de nos apresentar uma narrativa 

propriamente dita. Nos segundos que se seguem ainda há ações sendo realizadas 

na maior parte da metade para o fim do anúncio, mas não há necessariamente uma 

história para ser contada. O foco deixa de ser a ação realizada para quem está 

realizando a ação e como estes participantes representados são mostrados para o 

observador/telespectador da imagem. 

Veremos que existe maior dinamicidade nessa segunda parte do anúncio, 

pois tão logo uma cena seja apresentada, muito rapidamente somos transportados 

para uma nova cena com outros personagens, criando assim uma conjuntura que 

imprime velocidade aos olhos do observador. Vejamos as figuras (25), (26) e (27) 

para darmos início a segunda etapa desta análise. 

 

 
Figura 25 - Tempo: 00:00:17 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Nesta primeira fase da Macro fase 2, vemos que nas imagens acima (figuras 

25, 26 e 27), somos abruptamente retirados da narrativa mostrada nos primeiros 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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frames. A história do garoto skatista deixa de ter importância e somos lançados para 

um conjunto de imagens que sabemos possuir conexão com a história anterior por 

apresentar o mesmo tema “serviço militar” e pela continuidade da fala do narrador. A 

fala do narrador iniciada no frame anterior (figura 23) ainda perpassa para o frame 

seguinte (figura 25) de forma a estabelecer uma conexão assegurando assim a sua 

coerência. 

Na figura (25), temos um número expressivo de participantes representados. 

Eles nos são mostrados de corpo inteiro e estão marchando de forma padronizada e 

enfileirados. Ao fundo, o sol matinal indica que a ação está sendo realizada bem 

cedo. Não é possível perceber detalhes ou fisionomias dos participantes da ação, 

pois o efeito de luz e sombra criado pelo sol nos permite vê-los como silhuetas. 

Ainda assim, é possível notar que estão fardados: mesmo padrão de botas, 

vestimenta e bonés. Representativamente eles nos são mostrados como um grupo: 

a Força terrestre do Exército brasileiro. 

Quanto à Metafunção representacional, mostra-se como uma Narrativa não-

transacional, pois uma ação está sendo realizada e o corpo dos participantes 

representados funciona como um vetor indicando o movimento e a direção. Temos 

aqui, também uma representação conceitual analítica e simbólica (os atributos 

possessivos dos participantes nos permitem reconhecê-los como soldados ao 

mesmo tempo que nos transmite uma simbologia). 

Quanto à interação, os participantes apresentam olhares de oferta, apesar de 

não podermos ver os olhos dos soldados que estão marchando, mas a inclinação 

dos rostos indica que eles estão de perfil. Os soldados também são mostrados em 

câmera baixa, de forma a empoderar os participantes representados na imagem em 

relação ao observador e também em relação aos participantes representados na da 

primeira Macro fase desta análise.  A modalidade empregada é alta (realis) tanto 

nesta fase quanto nas fases subsequentes. Em sua composição temos os soldados 

em maior saliência de forma que possamos ver apenas suas silhuetas. Outros 

elementos ajudam a construir uma conotação simbólica de patriotismo: a luz do sol 

envolvida pelo céu azul e algumas nuvens brancas realçada pela grama verde na 

margem inferior esquerda e ao fundo trazem à tona as cores da bandeira brasileira 



 
 
 

77 
 
 

 

que envolve os participantes representados, transfigurando os participantes na 

imagem como representantes da própria nação. 

 

 
Figura 26 - Tempo: 00:00:17 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 
 

No frame seguinte (figura 26 e 27), a mudança de ângulo nos passa a ideia 

de uma outra ação que ocorre nas proximidades dos soldados que estão 

marchando. Um transporte terrestre surge e passa a ser o foco (por estar em maior 

saliência) da ação.  

 

 
Figura 27 - Tempo: 00:00:18 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Trata-se de uma representação conceitual analítica, pois apesar de estar 

sendo realizada uma ação, ela não tem continuidade narrativa. Os participantes 

representados estão presentes na imagem apenas para que o observador os 

reconheça, por meio dos seus atributos possessivos, como membros da Força 

terrestre do Exército: Jipe das forças armadas, uniforme e capacete nas cores 

verdes características pertencentes aos soldados do exército. Os participantes são 

representados no nível do olhar e apresentam olhares de oferta, um deles está 

apontando a arma fixada na parte superior do Jeep em direção a algo que não pode 

ser identificado na imagem. O Jeep e os participantes estão em maior saliência. As 

cores são vívidas para contrastar com a narrativa inicial do anúncio. 

Os produtores da imagem buscaram criam um cenário que dignifique a 

representação da Força terrestre e mostrar o quanto estão preparados para lidar 

com diversas situações, mas o mais importante, esse grupo de imagens tem o intuito 

de apresentar os membros da Força Terrestre brasileira como uma das 

possibilidades de escolha que o observador deve fazer ao ingressar no serviço 

militar, por isso este segundo momento do anúncio teria dois objetivos: (1) continuar 

e concluir as informações e recomendações dadas ao observador/telespectador 

(pois a narrativa que teve início na Macro fase 1 ainda permanece aqui) e (2) 

apresentar ao observador/telespectador os caminhos possíveis de serem seguidos 

ao ingressar na carreira militar: ser membro da Força terrestre, da Força aérea ou 

Marinha brasileira. 

 
Figura 28 - Tempo: 00:00:18 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Os frames seguintes (figuras 28, 29 e 30) nos apresentam, por meio de 

representações conceituais analíticas, a segunda fase da Macro fase 2 e a segunda 

possibilidade a ser escolhida pelo observador/telespectador: a Marinha. 

 
Figura 29 - Tempo: 00:00:19 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

A exemplo dos frames anteriores, as figuras (28), (29) e (30) apresentam a 

Marinha brasileira utilizando-se de estratégias semelhantes às utilizadas na 

apresentação da Força terrestre: homens marchando em câmera baixa de forma a 

empoderar os participantes representados (figura 28) para logo depois mostrar 

outros membros da Marinha dirigindo um de seus veículos, desta vez em mar aberto 

(figura 30). Aqui diferente do quadro anterior em vez de uma imagem que focasse 

nos pés dos participantes representados, desta vez mostra os participantes 

representados de perfil em olhares de oferta (figura 29).  

 
Figura 30 - Tempo: 00:00:20 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Importante notar que neste ponto temos como pano de fundo desta imagem, 

uma pequena porção de terra no plano inferior da imagem (real) e acima dessa 

porção de terra, cobrindo todo o fundo da imagem, temos o mar com ondas leves e 

que reflete a luz do sol.  

A estratégia de contrastar o foco da figura (25) em que salienta os pés dos 

soldados visa reforçar que se trata da apresentação da Força terrestre, enquanto 

que a figura (30) tem como maior saliência não os participantes representados, mas 

o próprio mar, identificando os participantes como membros de outra contraparte do 

exército: a Marinha.  

Verificando nesta segunda fase da Macro fase (2) a mesma estratégia da fase 

anterior que se refere à Força terrestre, é possível notar que a figura (26) e (28) visa 

mostrar os participantes representados de maneira empoderada, fazendo uso da 

estratégia de câmera baixa, apresentando uma representação conceitual analítica 

pela observação da vestimenta utilizada pelos participantes representados. 

Já as figuras 26 e 29 tiram o foco dos participantes para focar na área de 

atuação destes: “terra” para os membros da Força terrestre e “mar” para os 

membros da Marinha.   

 

Figura 31 - Tempo: 00:00:20 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 
 

Uma vez retratada a Força terrestre e a Marinha, resta ao anúncio nos 

apresentar os membros da Força aérea brasileira, a análise seguinte refere-se às 

figuras (31), (32) e (33) que fazem parte da terceira fase da macro fase 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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A exemplo da Força terrestre e da Marinha, a apresentação da Aeronáutica 

se dá de forma semelhante: homens marchando (desta vez de bermuda e regata, 

mas ainda se percebe na regata o desenho de uma espada apontada para cima e 

nela um par de asas – símbolo da Força aérea brasileira), olhares de oferta e o uso 

de câmera baixa de forma a empoderá-los (figura 31).  

 
Figura 32 - Tempo: 00:00:21 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Diferente dos frames que apresentam a Força terrestre e a Marinha, aqui 

temos a apresentação dos veículos desde o momento da apresentação da Força 

aérea: helicóptero (figura 31), aviões de diversos modelos (31 e 32). Também como 

diferencial, aqui os veículos aéreos não estão sendo utilizados na ação, aparecendo 

apenas como pano de fundo de maneira a destacar mais os participantes 

representados na imagem. Os participantes estão, nos dois frames apresentados, 

realizando movimentos gestuais.  

Na figura 31, batem palmas enquanto marcham, na figura 32 em filas 

perfeitas, movimentam uma arma de fogo de cano longo de maneira coreografada e 

posteriormente repousam-na em seus ombros direitos numa provável intenção de 

destacar habilidades como precisão e coordenação motora. Esse tipo de percepção 

por parte do observador da imagem só é possível pelo fato desta não se apresentar 

completamente estática.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Figura 33 - Tempo: 00:00:22 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

O uso dos gestos, multimodal por natureza, faz-se na maioria dos casos, 

essencial para a compreensão da linguagem em sua totalidade. Em termos de 

representação, em todas as três imagens (figuras 31 a 33), predominam aspectos 

conceituais analíticos: o observador deve perceber a existência de elementos 

presentes na imagem para compreender a qual setor do Exército brasileiro os 

participantes representados fazem parte e, para isso, devem atentar para detalhes 

como o brasão da Força aérea nas regatas (figura 31), no colarinho e no quepe 

(figura 32) e na lateral dos veículos (figura 33) bem como estabelecer relações 

associativas com os veículos que aparecem na cena e seus pilotos. 

 Na figura (33), temos dois membros da Força aérea pilotando uma moto, 

provavelmente para mostrar ao telespectador que os membros da Força aérea 

também atuam em terra firme. 

Uma vez apresentada as três áreas do Exército, como um leque de escolhas 

para o observador/telespectador (Força terrestre, Marinha e Força aérea), as 

imagens seguintes que nos encaminham para o final do anúncio visam revisar e 

reforçar as possibilidades de escolhas, como uma quebra de sequência que 

colocaria as imagens (34) e (38), (35) e (36) e (37) como pertencentes as fases 

anteriores da Macro fase 2. Vejamos as imagens para melhor entender essa quebra 

de sequência.   

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Figura 34 - Tempo: 00:00:22 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

 

Figura 35 - Tempo: 00:00:23 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 
 

Figura 36 - Tempo: 00:00:23 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Figura 37 - Tempo: 00:00:24 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Figura 38 - Tempo: 00:00:23 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Uma vez que o observador tenha reconhecido, por meio da representação 

conceitual analítica, as três subdivisões do Exército brasileiro. Essa etapa do 

anúncio busca por meio de reiterações, reforçar as possibilidades de escolhas para 

ingresso ao serviço militar, escolha essa que deve ser feita pelo observador das 

imagens. Para realizar essa estratégia de revisar as possibilidades de escolhas do 

observador, o anúncio reapresenta os membros do Exército de forma não 

sequenciada como explicitado abaixo no Quadro 3:   

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Quadro 3 - Sequência de imagens na ordem que aparecem 

 
Fonte – Autoria própria 

 

Observando o quadro e selecionando os frames em que aparecem imagens 

que identificam participantes representados como pertencentes a um mesmo grupo, 

notaremos, tomando como exemplo a Força terrestre, que a figura 34 que aparece 

aos 22 segundos do anúncio, está associada sequencialmente a figura 27 que 

aparece aos 18 segundos, pois estão relacionados por temas que podem ser 

identificados pelo observador da imagem, uma vez que este tenha feito o 

reconhecimento conceitual analítico que é representada nos frames iniciais (figuras 

25 a 27).  

A estratégia utilizada para que o observador/telespectador faça a devida 

associação está relacionada à quantidade de tempo necessária para que o 

observador possa assimilar as diferenças entre um determinado grupo e outro, por 

meio de detalhes simples que a mente pode processar como “a Força terrestre do 

Exército brasileiro usa fardamento verde, logo, sempre que aparecerem pessoas 

com cores idênticas no anúncio serão associadas a este grupo”. 

Na figura 34, por exemplo, temos a imagem de um homem descendo por 

uma corda apoiando os pés na parede. A ação aqui não tem uma continuidade, mais 

uma vez o que importa ao observador é a identificação por meio da representação 

conceitual analítica de qual grupo do Exército pertence aquele que está sendo 
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representado na imagem. De igual modo essa análise deve ser feita pelo observador 

nos frames seguintes, quando nas figuras 35 e 36 temos três participantes 

representados vestidos com fardamento branco permitindo que o observador os 

identifiquem como membros da Marinha. Um deles está olhando fixamente para 

frente, segurando uma direção. Outro segura um comunicador de rádio e outro 

observa uma tela. Todos apresentam olhares de oferta. O símbolo de uma hélice no 

ombro do condutor do barco está em maior saliência. Se todas essas 

caracterizações não permitiram ainda ao observador identificar que se trata dos 

membros da Marinha, o frame seguinte procura assegurar essa compreensão nos 

mostrando a visão de fora do barco, em alto mar e com mais dois participantes 

representados vestindo o mesmo fardamento. Na lateral do barco, em letras 

garrafais “Goiânia” e “MARINHA DO BRASIL” busca reforçar a compreensão do 

observador/telespectador.   

A mesma quantidade de detalhes não se fez necessária nas figuras 37 e 38 

quando primeiro temos os mesmos homens enfileirados em fardamento azul e 

branco, mas desta vez são representados mais de perto para que possamos ver 

com detalhes o brasão da Força aérea no quepe, e um par de asas de pássaros 

decorativas na gola que envolve o pescoço dos participantes representados (37),  e 

no frame seguinte (38) outros membros da Força terrestre são apresentados 

novamente, desta vez fazendo uso de uma veículo terrestre de maior porte e 

armamento pesado. 

A narrativa que aparece nesta segunda parte do anúncio (que se propõe a 

apresentar os membros do Exército brasileiro por meio de diversas associações 

analíticas) visa apenas esclarecer detalhes importantes para o telespectador: “Você 

tem até o último dia de junho para ficar em dia com o nosso país”.  

A mesma expressão aparece em um novo tipo de fonte, maior e destacada 

para advertir o observador “ATÉ 30 DE JUNHO” e o site de acesso para maiores 

informações “defesa.gov.br”.  

O anúncio, em seu final, nos mostra três participantes representados. Todos 

os frames da segunda parte do anúncio, que compreende a Macro fase 2 da nossa 

análise, convergem para esse momento, que seria o clímax da Macro fase. 
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Aqui temos três participantes representados, cada um deles caracterizado 

como membro de um dos grupos do Exército brasileiro, vistos nos frames anteriores. 

Essa caracterização é feita por meio da forma como são representados de forma 

conceitual para serem analisadas pelo observador/telespectador que pode identificar 

o membro de cada grupo do serviço militar por meio de uniforme padronizado ou 

identificação do brasão que identifique os participantes como membros da Força 

aérea, terrestre ou Marinha respectivamente.  

 
Figura 39 - Tempo: 00:00:26 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

 

Como pano de fundo, temos um grande céu azul com poucas nuvens, o que 

nos reflete a ideia de tempos de paz. Temos ainda um grande mastro que se ergue 

na vertical e em seu topo tremula a bandeira brasileira.  

Os olhares dos participantes estão fixos para frente (olhares de oferta), mas 

não na direção do observador da imagem, o uso da câmera baixa os colocam em 

posição empoderada em relação ao observador. Eles nos são mostrados em plano 

médio, o que indicam que são pessoas próximas a nós, mas não iguais a nós 

observadores, no que diz respeito às relações de poder, pois o uso da câmera baixa 

busca assegurar a grandiosidade dos participantes representados em relação ao 

observador. Em sua estruturação, percebemos em maio saliência os três 

participantes que representam os membros do Exército brasileiro.  

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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O segundo item, em maior saliência, é a bandeira brasileira que se destaca 

por aparecer na informação ideal da imagem (margem superior), na margem inferior 

em conjunto com a narração, temos a narrativa: “Serviço Militar. Com você o Brasil é 

mais forte”, para logo em seguida nos conduzir para um novo frame que nos mostra 

um fundo branco e as logos do serviço militar e do governo federal e os dizeres 

“ministério da defesa” (figura 40). Chegamos ao fim do anúncio. Mais algumas 

observações ainda devem ser feitas em relação à análise desta segunda Macro fase 

e também atentarmos sobre como os atores/participantes são socialmente 

representados. 

 
Figura 40 - Tempo: 00:00:29 seg. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU 

  

Percebemos que a segunda parte de anúncio visa expor ao telespectador as 

opções de alistamento disponíveis a ele. Podemos, então, a partir dessa afirmação, 

perceber toda a segunda metade do anúncio como um diagrama maior, um tipo de 

representação conceitual analítica episódico dividido em diversas imagens.  

O Quadro 3 “Sequência de imagens na ordem que aparecem” situam as 

imagens do anúncio durante a macro fase 2 desta análise, ordenando as imagens 

dessa etapa na ordem em que aparecem no anúncio e a qual grupo está sendo 

representado em cada imagem.  

Abaixo apresentamos um diagrama (Quadro 4) que resume os eventos da 

segunda Macro fase. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q84Z-vNLFU
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Quadro 4 - Análise da Macro fase 2 

 
Fonte – Autoria própria 
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Estabelecendo um paralelo entre as macro fase (1) e (2), percebemos que a 

primeira predomina a Representação narrativa em que mostra ações realizadas 

pelos participantes representados desprovido de uma meta aparente, enquanto que 

na segunda macro fase temos o predomínio da representação conceitual analítica 

de modo a mostrar os participantes com uniforme padrão que os identificam como 

pertencentes a determinada categoria ou grupo. 

No que se refere à forma de interação com o observador da imagem, em 

todos os casos temos os participantes em olhares de oferta, permitindo ao 

observador atentar para detalhes da imagem sem que dele seja exigido algo por 

parte dos participantes representados na imagem. Assim, a obrigatoriedade ao 

alistamento militar se faz de forma subentendida pelas palavras do narrador 

enquanto que recursos multimodais, como música de fundo, reforço narrativo em 

concomitância com a imagem apresentada, efeitos de saliência que destacam o 

serviço militar em comparação a vida comum se encarregam de buscar seduzir o 

observador para a carreira militar.  

Os participantes (pessoas comuns) são representados, na maior parte, em 

plano médio e no nível do olhar na Macro fase 1. Na Macro fase 2, os participantes 

(membros do exército) são apresentados logo de início e também ao final, em 

câmera baixa de forma a torná-los empoderados em relação aos participantes da 

Macro fase 1. O uso de plano médio e aberto aparece também nessa segunda fase, 

de modo a identificar os participantes (soldados) como pessoas do nosso dia a dia e 

com quem podemos contar, ou como pessoas ocupadas treinando ou praticando 

para estarem preparados para situações que só eles podem lidar. O uso da 

modalidade baixa na Macro fase 1 apelando para aspectos fantásticos dignifica o 

homem militar de forma a inferiorizar a pessoa comum. 

   Em sua estruturação, notaremos que a saliência destaca o participante 

representado (pessoa comum) na Macro fase 1 apenas no momento em que este 

realiza a sua matrícula no serviço militar (figura 24), enquanto que na Macro fase 1 e 

2 todos os grupos que representam o exército são colocados em saliência em 

diversos momentos, seja na forma da sombra que se projeta do participante 

representado na primeira parte do anúncio, ou na apresentação individual dos 

membros do Exército brasileiro. O emprego das cores é algo importante de destacar, 
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a utilização de cores vívidas na segunda metade do anúncio em comparação a 

primeira parte do anúncio, que mostra as ações do participante representado em 

cores brandas, revela uma intenção dos idealizadores do anúncio de desmerecer as 

ações que são realizadas na Macro fase 1 em relação às ações realizadas na Macro 

fase 2. 

Os enunciados presentes na narrativa possuem, por sua vez, caráter 

informativo, mas não deixar de utilizar expressões que ressaltam o caráter 

obrigatório do alistamento, percebidos em palavras e expressões imperativas como 

“aliste-se” e “vá até a junta militar do seu município”. Também são empregadas 

expressões que demonstram advertências indiretas que empoderam o telespectador 

como “você tem até... para ficar em dia com nosso país”, ao mesmo tempo em que 

faz uso da força verbal (um ultimato) que estabelece um prazo para cumprir uma 

determinada ação, também autoriza ao ouvinte perceber-se como aquele capaz de 

tomar a decisão. Observando maior parte da narração veremos a intenção dos 

enunciadores em dar poder ao ouvinte em vez de fazer com que este se sinta 

obrigado a algo. Percebemos isso em expressões como “emoções e desafios 

sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo” (indicador de que o 

ouvinte é alguém capacitado e habilidoso para ingressar no serviço militar) e “com 

você o Brasil é mais forte”, sendo esta última expressão invertida sintaticamente de 

maneira a identificar o ouvinte como agente da ação. 

A categorização dos atores sociais representados na segunda metade do 

anúncio nos direcionam a uma pergunta importante: por que nenhuma mulher 

aparece em momento algum do anúncio, uma vez que é permitido a elas 

ingressarem ao serviço militar, ainda que não seja obrigatório? Vemos aqui uma 

forte categorização de exclusão no que diz respeito a isso. Ainda que o anúncio não 

seja destinado ao público feminino jovem, por que excluir a presença destas nas 

imagens como se não houvessem representantes femininas ativas no exército? Até 

metade do ano de 2017, foi constatado que mais de 27 mil mulheres servem as 

forças armadas brasileiras4 em todas as três representações do Exército brasileiro 

(Força aérea, terrestre e Marinha), o que pode confirmar certo preconceito social 

                                                           
4 Informação extraída do site <http://www.brasil.gov.br/editoria/seguranca-e-justica/2017/06/no-brasil-

cerca-de-28-mil-mulheres-servem-as-forcas-armadas> acesso em 03 set. 2018. 

http://www.brasil.gov.br/editoria/seguranca-e-justica/2017/06/no-brasil-cerca-de-28-mil-mulheres-servem-as-forcas-armadas
http://www.brasil.gov.br/editoria/seguranca-e-justica/2017/06/no-brasil-cerca-de-28-mil-mulheres-servem-as-forcas-armadas
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enraizado na história que gera a exclusão de mulheres militares no presente 

anúncio. 

Além disso, percebemos nisso tudo, a existência de relações ideológicas e 

hegemônicas que legitimam o participante representado na figura do Exército 

brasileiro, em detrimento ao homem comum. Percebe-se também resquícios da 

marginalização e da reconstrução da ideia do jovem “ocioso” como foco do anúncio, 

tal qual ocorria durante os primórdios da formação de reserva no Brasil império. A 

mulher militar também é apagada do presente anúncio, como se este espaço não 

lhe pertencesse. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar o anúncio que circulou durante os anos de 2013 a 2016 que teve 

como objetivo incentivar jovens com idade de 18 anos ou mais para que estes 

ingressassem no serviço militar nos permitiu identificar diversas estratégias 

multimodais utilizadas pelos idealizadores com o intuito de fazer com que o 

observador/telespectador se sinta empoderado. Elementos multimodais como a 

trilha sonora e saliência da sombra dos participantes representados para logo em 

seguida esta mesma sombra assumir a forma destacada de um membro das forças 

armadas são exemplos que permitem que o jovem se sinta compelido a aderir a 

ideia vendida pelo anúncio publicitário televisionado. 

Elementos textuais e semióticos foram empregados de forma a assujeitar e 

manipular o público alvo, comprovando assim a existência de relações de poder, 

ideologia e hegemonia. Essa relação de poder, aparece, no entanto, de forma 

velada, pois o chamado obrigatório para o serviço militar era visto com certa rejeição 

ao longo da história do Brasil império até os dias atuais, por isso diversos recursos 

textuais e semióticos visam abrandar a imagem de obrigatoriedade do anúncio.   

Vimos que o anúncio foi dividido em duas partes, na primeira metade temos 

várias representações narrativas dentro de uma narrativa maior que nos apresentam 

a representação do “cidadão comum” em atividades que os caracterizam como 

“membros ociosos da sociedade”, tal qual na época do Brasil império, eram os tipos 

de caracterizações e candidatos perfeitos para o ingresso no serviço militar 

obrigatório. A ideia de marginalização ou inferioridade do jovem “skatista” ou 

“esportista” também se faz pelo contraste entre a filtro e tons de cores utilizados na 

primeira metade do anúncio (sem cores vívidas) e a segunda parte do anúncio que 

utiliza cores vívidas, e mostram os participantes representados (membros do serviço 

militar da Força terrestre, aérea e marinha) de forma empoderada (pelo uso da 

câmera baixa) em relação aos participantes representados na primeira metade do 

anúncio. Reforçando, assim, a ideia de superioridade dos que ingressam no serviço 

militar em relação ao cidadão comum. 

Como a campanha, de certo modo, e fazendo uso de diversas estratégias 

multimodais  e textuais, tem a intenção de mascarar ou suavizar a ideia de 
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obrigatoriedade do serviço militar, uma vez que essa ideia de serviço forçado nunca 

foi bem vista aos olhos da sociedade brasileira (GONZALES, 2008), o anúncio utiliza 

como estratégia a apresentação dos participantes representados sempre em olhares 

de oferta de maneira que o observador do anúncio não se sinta pressionado a 

atender qualquer solicitação por algum participante representado na imagem. 

Ainda de forma a contrastar com a narrativa apresentada na primeira metade 

do anúncio, temos na segunda parte diversas imagens dos membros da Força 

terrestre, Força aérea e Marinha, que nos são mostrados da mesma forma que nos 

seria um catálogo, para que dentre os itens apresentados, optássemos pela escolha 

de um destes. Abrir um leque de possibilidades ao observador da imagem é como 

lhe assegurar o direito de escolha, o que, de algum modo, o faz sentir-se 

empoderado. Essa estratégia, segundo a GDV, é chamada de processo 

classificacional analítico que nos permite por meio da observação, identificar o papel 

ou função executada pelos participantes representados por meio de elementos 

presentes na imagem. 

Verificamos que expressões utilizadas na narração do anúncio também são 

empregadas de modo ao observador/telespectador se sentir empoderado, como 

expressões que embora imperativas afirmativas, são acompanhadas de termos que 

empoderam o ouvinte como o uso do possessivo em “você tem” para suavizar o 

peso que os verbos no imperativo teriam e desse modo imbui aquele a quem essas 

palavras são dirigidas o poder de decisão do seu futuro. O anúncio também faz uso 

de enunciados que elogiam o observador, ressaltando qualidades deste como 

“emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida”. Esse mesmo elogio é seguido 

por um novo enunciado “e pode continuar fazendo”. Esse novo enunciado, por meio 

de um modalizador “podem”, desta vez põe um novo poder de decisão que 

complementa o anterior de forma anular a importância do primeiro enunciado, caso o 

jovem telespectador não acate o conselho proposto pelo anúncio, impondo assim 

uma condição de felicidade para o público alvo do anúncio como se dissesse “você 

tem uma vida repleta de emoção e desafio, mas saiba que para que a mesma 

continue assim, cheia de emoção e desafio, se faz necessário uma escolha”. A 

escolha que deve ser feita pelo telespectador, segundo o anúncio, aparece alguns 

frames a frente: “aliste-se no Serviço Militar”. Assim, a mesma expressão que 
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condiciona o estilo de vida do ouvinte, também o empodera por meio do 

enaltecimento de qualidades que se acredita que o telespectador possua.  

Outro enunciado também utilizado na narrativa do anúncio e que também 

serve para que o telespectador se sinta empoderado é o slogan presente no final do 

anúncio: “com você o Brasil é mais forte”. O uso do pronome de tratamento “você” 

no início do anúncio, quebra a ordem direta da frase, e serve para que o foco do 

enunciado dê destaque ao telespectador e, assim, dar-lhe importância para o que 

será dito em seguida “com você...o Brasil é mais forte”  e desta forma reveste o 

observador da autoridade pretendida pelos produtores do anúncio.  

Quanto a estrutura do anúncio publicitário para divulgação televisiva, percebe-

se o cuidado dos produtores em atingir as ações psicológicas necessárias a formula 

base de um anúncio, assim como especificado por Sant,Anna, Rocha e Garcia 

(2013): a tentativa de atrair a atenção do público alvo, neste caso os jovens, se faz 

pelo uso da trilha sonora agitada e pelo uso de uma narrativa, das ações e das 

paisagens selecionadas para, deste modo, atrair o interesse deste jovem para o que 

está sendo enunciado. O uso de frases planejadas como “emoção e desafio sempre 

fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo” e “com você o Brasil é mais 

forte” buscam gerar no telespectador as convicções do quão importante e 

necessário o serviço militar é para ele assim como o telespectador também é 

igualmente importante e necessário para fortalecimento do exército e da nação. O 

tempo de divulgação do anúncio (4 anos) e a frequência (todos os dias) busca atingir 

a última prerrogativa das ações psicológicas necessárias: a de ser lembrado. 

Quanto a teoria da representação dos atores sociais, analisando a segunda 

parte do anúncio, é possível notar também a ausência de mulheres que são parte 

integrante das forças armadas, o que indica uma categorização de exclusão no que 

diz respeito a representação social dos atores sociais. Ainda que seja um anúncio 

destinado a homens, a publicidade ao expor os membros do Exército brasileiro de 

forma conceitual analítica representada apenas por homens, nega a existência de 

que há mulheres que também compõem as fileiras do Exército nacional. Uma vez 

que os discursos sobre representatividade tem sido uma constante na década 

vigente, excluir um componente que estaria presente em determinado grupo apenas 

pela razão do anúncio ser direcionado a homens implica no fato de que esse 
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processo de exclusão só poderia ser feito deliberadamente e por mero 

esquecimento de que essa ou aquela representação social deveria ali ser incluída. 

A análise do anúncio publicitário escolhido, faz uso de diversas categorias da 

GDV, para que de algum modo posso servir para nortear futuros pesquisadores da 

área que desejem analisar outros anúncios publicitários de diversos tipos, assim 

como também para estudioso da área que tenham interesse em analisar imagens e 

textos multimodais tomando como referência a metodologia de análise aqui 

empregada. Professores da rede de ensino podem fazer uso dos conhecimentos 

aqui explanados para reiterar a interpretação de recursos multimodais tão presentes 

no uso diário dos livros didáticos. 
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