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Resumo 

 

Neste trabalho, analisa-se slogans empresariais, compreendendo-os como uma 

construção discursiva, isto é, como um pareamento de forma e função capaz de aglutinar as 

noções de tipo textual e gênero discursivo. Desenvolve-se, dessa maneira, uma análise quali-

quantitativa, objetivando, especificamente, analisar as propriedades formais (fonéticas, 

morfológicas e sintáticas) e funcionais (semânticas, pragmáticas e discursivas) dos slogans, 

bem como verificar e quantificar aspectos recorrentes envolvidos em sua construção, com 

vistas a captar padrões configuracionais subjacentes à sua formação. Os dados advêm de 

slogans coletados em lojas de produtos e/ou de serviços na região metropolitana da cidade de 

Natal, no Rio Grande do Norte. Nesta pesquisa, toma-se como base a Linguística Cognitivo-

Funcional, que conjuga a tradição funcionalista norte-americana, representada por 

pesquisadores como Talmy Givón, Paul Hopper, Joan Bybee, Elizabeth Closs-Traugott, com a 

Linguística Cognitiva, em especial, a corrente vinculada à Gramática de Construções, 

conforme postulada por Adele Goldberg, William Croft e Jan-Olla Östman, entre outros. Por 

meio dos resultados obtidos, é ratificada a relevância da interface entre os aspectos formais e 

funcionais na análise dos usos linguísticos. Tais resultados apontam para a ideia do slogan 

como o pareamento de forma e função no plano textual/discursivo, ou seja, como uma 

construção discursiva, constituindo-se como estocagem cognitiva de um esquema/modelo de 

formação textual com uma função discursivo-pragmática específica.  

Palavras-chave: Construção discursiva. Slogan. Linguística Cognitivo-Funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

In this paper, we analyze corporate slogans, understanding them as a discursive construction 

that is, as a pairing of form and function able to unite the notions of textual type and 

discursive genre. In this way, we developed a qualitative and quantitative analysis, aimed 

specifically to analyze the formal properties (phonetic, morphological and syntactic) and 

functional (semantic, pragmatic and discursive) of slogans. Furthermore, we attempted at 

verifying and quantifying recurring aspects involved in their construction, in order to capture 

configurational patterns underlying their formation. The data come from slogans collected in 

products and / or service stores in the metropolitan area of Natal city, Rio Grande do Norte. 

This research is based on the Cognitive-Functional Linguistics, that conjugates the North 

American functionalist tradition, represented by researchers as Talmy Givón, Paul Hopper, 

Joan Bybee, Elizabeth Closs-Traugott, with Cognitive Linguistics, in particular, the chain 

linked to Construction Grammar, as postulated by Adele Goldberg, William Croft e Jan-Olla 

Östman, among others. The results ratified the importance of the interface between the formal 

and functional aspects in the analysis of linguistic uses. These results point to the idea of the 

slogan as the pairing of form and function on textual / discursive level, in other words, as a 

discursive construction, constituting as cognitive storage of a scheme / model of textual 

formation with a specific discursive-pragmatic function. 

Keywords: Discursive Construction. Slogan. Cognitive-Functional Linguistics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nesta seção, apresentamos, inicialmente, o objeto de estudo deste trabalho e as razões 

que nos levaram à sua escolha. Em seguida, expomos as questões de pesquisa, as hipóteses 

levantadas e os objetivos propostos. Por fim, explicitamos os procedimentos metodológicos 

adotados bem como o referencial teórico que dá suporte às análises empreendidas.  

 

1. Definição do objeto de estudo 

  

 De acordo com Serra (2007, p. 01), “a 'comunicação' assumiu um lugar tão central nas 

nossas sociedades que se tornou corrente a afirmação de que vivemos em plena 'sociedade da 

comunicação'”. Dentre os modernos meios de comunicação, destaca-se a publicidade, que 

desempenha uma importante função para a sobrevivência da sociedade de consumo. Tal 

sobrevivência é dependente da troca de objetos ou de serviços e relaciona-se à produção de 

bens. A publicidade serve, então, como uma espécie de alavanca propulsora da circulação de 

objetos e de prestação de serviços, por meio da construção da imagem do produto e da marca, 

conforme os padrões instituídos no contexto social. Vale ressaltar que estudar a linguagem 

dos meios de comunicação social ajuda a conhecer, de forma mais aprofundada, a língua, sua 

descrição e funcionamento em contextos reais (CARVALHO, 1995). Nesse sentido, para 

Barbosa (2006, p. 13), estudar os caminhos que levam ao público a informação do texto 

publicitário permite  

 

chegar à origem de sua força, talvez oculta no valor dos fonemas, na escolha das 

palavras, na construção de enunciados mais (ou menos) técnicos, ou, talvez, nos 

recursos estilísticos da linguagem utilizados estrategicamente pelo redator na 

elaboração da mensagem. 
  

 Estão incluídos na esfera publicitária construções discursivas
1
 como anúncios, 

campanhas, rótulos, folders, slogans, entre outros, sendo vários os suportes midiáticos que 

veiculam o discurso publicitário: outdoor, revista, jornal, rádio, televisão.  

 Um dos recursos para construir imagens é o slogan, um texto verbal apresentado em 

uma fórmula curta e incisiva, que condensa as qualidades pertencentes a um produto e/ou a 

seu fabricante, ou a um serviço e/ou ao seu prestador. Os trabalhos encontrados até o 

                                                             
1 

Construções discursivas são pareamentos de forma e função. Essa noção será mais bem explicitada 

adiante. 
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momento indicam que é a Análise do Discurso (AD) a área que mais tem se pronunciado a 

respeito do discurso publicitário e, consequentemente, dos slogans (slogans de produtos, e não 

de lojas/empresas, vale salientar). Por meio de alguns estudos embasados na AD, percebemos 

que o slogan, na maioria das vezes, tem sido considerado em suas relações internas ou em 

suas relações externas. A esse respeito, Maluf-Souza (2005, p. 04) afirma que, para a AD, 

“mais do que forma ou função, o que interessa é o funcionamento que interpela cada posição 

que discursiviza o objeto analisado”. 

 Assim, as investigações realizadas tendem a privilegiar um nível ou outro: voltam-se 

“para a aplicação de recursos linguísticos oriundos da Semântica, da Semiótica, da Estilística 

e da Retórica” (BARBOSA, 2006, p. 12) ou tratam o slogan como um gênero textual 

intrínseco à ideologia e à subjetividade. Exemplificam isso os trabalhos de Duarte (2009), em 

que a autora “busca argumentar que o slogan […] é o sintoma do fim da experiência, 

substituto do provérbio na sociedade industrial capitalista” (p. 01); de Campos e Viana (2009) 

acerca do uso de um dos artifícios da linguagem – as figuras de linguagem – nos slogans; de 

Andrade e Cirelli (2005), que consideram as características e o aspecto polifônico desses 

textos; de Silva e Rigolon (2009), que explicitam procedimentos linguísticos (argumentativos 

e retórico-estilísticos) responsáveis pelo caráter argumentativo dos slogans. 

 Em sua dissertação de mestrado, Barbosa (2006) estuda o slogan em seus aspectos 

linguísticos e comunicacionais apoiando-se nos pressupostos teórico-metodológicos da 

Linguística sistêmico-funcional desenvolvida por Halliday (1994; 2004). De acordo com a 

autora (p. 14), tal teoria 

 

privilegia a noção de escolha linguística: as escolhas feitas no discurso em diferentes 

níveis linguísticos (léxico, morfológico, sintático, fonológico) são significativas e 

determinam a construção de diferentes significados, que são processados 
contextualmente.  
 

 Trata-se, portanto, de um estudo que aborda o slogan como um gênero textual, com 

principal interesse em sua forma composicional.  

 Considerando a problemática exposta e sem minimizar a importância e a 

complexidade dos trabalhos de vertentes teóricas diversas relacionados a esse tema, optamos 

aqui por tratar essa categoria de propaganda/publicidade como “fórmulas” com conteúdo 

inseparável da forma, ou seja, como padrões discursivos (ou construções discursivas, que 

pareiam forma e função). Para Camilo (2010), a mensagem publicitária é composta, por um 

lado, por práticas linguísticas com um valor funcional oriundo do processo comunicativo e, 
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por outro, por exercícios linguísticos com um valor relacionado a contextos e circunstâncias 

de ação econômica e comunicacional. Segundo Smith (1982 apud BARBOSA, 2006), a tarefa 

do linguista que estuda a linguagem publicitária é compreender a forma das propagandas em 

razão de suas funções persuasivas, isto é, relacionar função e forma. A respeito disso, Kaiser 

(2003, p. 54) afirma que “a publicidade feita com slogans resulta, na sua complexidade, da 

ação recíproca do conteúdo e forma, cuja conformidade é, por sua vez, responsável pelo 

sucesso ou insucesso de um slogan”.  

 Abordamos o slogan em seus aspectos formais (fonéticos, morfológicos e sintático-

textuais) e funcionais (semânticos, discursivos e pragmáticos), no âmbito da vertente 

denominada Linguística Cognitivo-Funcional. Nesse sentido, elegemos como foco central de 

interesse slogans de empresas comerciais e prestadoras de serviços, mais particularmente as 

circunscritas à área metropolitana de Natal/RN. 

 

2. Questões de pesquisa 

 

 Buscamos responder, com esta pesquisa, as seguintes questões:  

1. De que maneira o slogan pode ser considerado como uma construção discursiva, cuja 

natureza estrutural só se caracteriza pela função que exerce?  

2. Que aspectos formais e funcionais recorrentes nos slogans apontam para a relação entre 

forma e função?  

3. Como o contexto de uso desses textos favorece a correspondência entre forma e função? 

 

3. Hipóteses 

 

 Partimos das hipóteses de que o slogan é uma unidade linguística constituída pelo 

pareamento forma / significado e de que tal construção corrobora o pensamento de que há um 

contínuo entre léxico e gramática, bem como uma associação entre semântica e sintaxe. Além 

disso, presumimos que uma empresa, ao utilizar um slogan e esperar que os interlocutores o 

compreendam, parte do princípio de que eles já vivenciaram experiências que lhes permitem 

atribuir sentido ao texto e inferir o seu contexto de uso mais adequado. Nesse sentido, 

características formais e funcionais recorrentes em tal construção contribuem para a 

interpretação global dela.  
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4. Objetivos 

4.1. Geral 

  

 Examinar slogans de empresas comerciais e prestadoras de serviços como uma 

construção discursiva. 

 

4.2. Específicos 

  

 Especificamente, objetivamos: 

 analisar propriedades formais (fonológicas, morfológicas e sintático-textuais) dos 

slogans; 

 investigar propriedades semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas (ou seja, 

funcionais) envolvidas na construção desses textos; 

 verificar a frequência dos aspectos formais e funcionais; 

 captar padrões configuracionais subjacentes à formação dos slogans; 

 caracterizar os slogans como uma construção discursiva, com vistas à explicitação da 

significação e explicação do termo que os abriga; 

 verificar em que medida o contexto de uso desses textos influencia o pareamento 

forma/significado. 

 

5. Metodologia 

 

 A pesquisa é de natureza essencialmente qualitativa, com suporte quantitativo e 

método hipotético-dedutivo. Partimos da situação real de uso para explicar o fenômeno 

linguístico estudado, bem como corroborar os estudos teóricos existentes. 

 Como material de análise, utilizamos slogans de empresas comerciais e prestadoras de 

serviços da área metropolitana de Natal/RN. Em relação a esse material de análise, foram 

percorridos os seguintes passos: 

1. Primeiramente, coletamos, na cidade de Natal/RN, no ano de 2013, a maior quantidade 

possível de slogans empresariais, por meio de anotação e fotografia (processo que evidenciou 

a necessidade de imagens de qualidade e a autorização por parte das empresas/prestadoras de 

serviços); 

2. do material coletado, escolhemos, para análise, cem (100) slogans, tidos como os mais 
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representativos e variados quanto às estruturas linguísticas empregadas em sua construção. 

Foram descartados os textos que apresentaram conteúdo praticamente repetido ou muito 

semelhante. A referida quantidade nos pareceu constituir uma amostragem satisfatória para 

alcançar os objetivos pretendidos neste trabalho, tendo em vista ainda a necessidade de limitar 

o corpus, tornando-o o mais conciso e objetivo possível, em virtude do tempo disponível para 

a realização da pesquisa. 

Em relação às limitações encontradas, é válido mencionar alguns pontos. Os slogans 

foram coletados por meio de fotografia e anotação (visando posterior fotografia), conforme já 

mencionado. No entanto, não foi possível ilustrar, por meio de fotografia, todos os 100 textos 

que constituíram a amostragem desta pesquisa, como era desejado. Em alguns casos, quando o 

slogan foi coletado por meio de anotação, ao procurarmos a empresa posteriormente, visando 

obter a imagem fotográfica e a autorização para uso desta, ela havia mudado de endereço e 

não foi possível localizá-la. Em outros, a fachada da empresa foi modificada e o slogan não 

foi mantido (é comum que o slogan atual apresente um prazo de validade curto). Além disso, 

alguns empresários optaram por não assinar a autorização. Em todos esses casos, não foi 

possível utilizar a imagem dos slogans dessas empresas.  

Embora alguns empresários não tenham demonstrado muito interesse em ajudar (o 

que está de acordo com o objetivo maior das empresas, relacionado apenas ao lucro, e não à 

pesquisa acadêmica), outros se mostraram especialmente atenciosos, educados e interessados 

em maiores detalhes sobre a pesquisa, desejando sucesso nela e assinando o referido 

documento. Essa resistência por parte de alguns proprietários foi uma das dificuldades 

encontradas, juntamente com o fato de os slogans terem sido coletados em locais variados e 

distantes uns dos outros, espalhados por toda a área metropolitana da cidade. 

 

6. Aporte teórico 

 

 Para análise do objeto de pesquisa em pauta, tomamos como base a Linguística 

Cognitivo-Funcional. Trata-se de uma linha de abordagem que conjuga a tradição 

funcionalista norte-americana, nos moldes de pesquisadores como Talmy Givón, Paul Hopper, 

Sandra Thompson, Elizabeth Closs-Traugott, Joan Bybee, William Chafe, com a Linguística 

Cognitiva, em especial, a corrente vinculada à Gramática de Construções, representada 

sobretudo por Adele Goldberg, William Croft, Ronald Langacker, Jan-Olla Östman, Mirjam 

Fried, entre outros. Para Östman e Fried (2005), a Gramática de Construções toma as 

construções como o centro de análise, e não como um mecanismo auxiliar para tratar apenas 
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os padrões que não se encaixam em algum outro modelo geral. 

 A opção por esse paradigma teórico se deve ao fato de, nessa vertente, a língua(gem) 

ser entendida como ação interindividual orientada por um objetivo específico e como um 

processo de interlocução realizado nas práticas sociais. Trata-se de um conjunto de ações 

comunicativas, sociais e cognitivas relacionadas ao restante da psicologia do homem 

(FURTADO DA CUNHA, 2008). 

 Paralelamente a esse referencial teórico, utilizamos, ainda, contribuições da AD, uma 

abordagem/subdomínio do campo da Linguística Textual de origem francesa, a exemplo das 

ideias de Benveniste (1976) sobre a subjetividade na linguagem e o papel dos pronomes na 

estruturação do discurso, bem como dos estudos de Reboul (1986), Maingueneau (2001), 

Iasbeck (2002), Nagamini (2004, 2006) e Silva e Rigolon (2009) acerca do discurso 

publicitário e dos slogans, dentre outros. Neves (2004) acredita que as noções teóricas da 

Linguística Textual estão contidas nas propostas teóricas do Funcionalismo. “Esses dois 

posicionamentos, embora divergentes em vários aspectos, dialogam entre si, na medida em 

que ambos veem a descrição da linguagem como um requisito pragmático da interação 

verbal”, complementam Assis e Decat (2009, p. 03). Em suma, a Linguística Textual tem 

como escopo o texto, também objeto dos estudos funcionalistas (SILVA, 2013).  

 

7. Organização do trabalho 

 

 A dissertação está dividida em cinco partes, a saber: esta introdução, na qual 

fornecemos, sucintamente, um quadro geral do trabalho; o primeiro capítulo, em que 

apresentamos o arcabouço teórico norteador da pesquisa; o segundo capítulo, que fornece uma 

caracterização do objeto de estudo, o slogan; o terceiro capítulo, que traz a análise e a 

interpretação dos dados; e a conclusão, quarto capítulo, no qual tecemos as considerações 

finais, incluindo a avaliação dos resultados alcançados e as perspectivas para estudos 

posteriores. 
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CAPÍTULO 1 – A LINGUÍSTICA COGNITIVO-FUNCIONAL 

 

 Este capítulo aborda as características gerais da Linguística Cognitivo-Funcional, 

focalizando especialmente seus pressupostos básicos, conceitos-chave e categorias analíticas 

utilizados no exame de nosso objeto de estudo. 

 

1.1 A Linguística Cognitivo-Funcional: caracterização geral 

 

 A Linguística Cognitivo-Funcional, conforme Tomasello (1998), consiste numa 

recente linha de abordagem linguística que dá continuidade à tradição da pesquisa de base 

funcionalista norte-americana, conjugando-a à Linguística Cognitiva, especialmente à 

Semântica Cognitiva e à Gramática de Construções. 

Entre os pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Cognitivo-Funcional estão 

a ideia da integração entre língua(gem), cognição, cultura e interação; a rejeição à autonomia 

e à centralidade da sintaxe; a incorporação da semântica e da pragmática às análises; a não 

distinção rígida entre léxico e sintaxe; a postulação de que a unidade linguística básica é a 

construção; o posicionamento de que os dados (de fala e/ou escrita) para a análise linguística 

devem ser provenientes do discurso natural (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 

2013).  

 O uso da língua(gem) é central para o polo funcionalista, que, diferente do polo 

formalista, relaciona os textos e enunciados às funções (semântico-cognitivas e discursivo-

pragmáticas) que eles desempenham na comunicação, as quais influenciam a organização 

interna do sistema linguístico. O princípio de que as formas linguísticas apresentam funções 

determinadas pelos propósitos comunicativos acompanha os estudos funcionalistas desde os 

primeiros estudos fonológicos da Escola de Praga até os atuais (SILVA, 2013). Nessa 

perspectiva, a língua é concebida como uma estrutura maleável, configurando-se em uma rede 

de construções na qual se articulam forma e função. Em virtude disso, sintaxe, semântica e 

pragmática são vistas como relacionadas e interdependentes (FURTADO DA CUNHA et al., 

2003). O binômio função > forma é resumido pela afirmação de que a língua em uso 

representa e reflete a experiência humana. Dessa forma, a Linguística Cognitivo-Funcional 

não se restringe à observação de aspectos formais ou da difusão das formas pela estrutura 

social. Em vez disso, reúne em suas análises aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos, 

de forma a direcionar “seu foco de interesse na interdependência entre forma e função” 

(SILVA, 2000, p. 16).  



20 
 

 As situações comunicativas são motivadoras das estruturas sintáticas. Por isso, a 

gramática é composta por padrões regulares e formas emergentes, sendo moldada 

gradualmente a partir do uso linguístico. A competição entre o aspecto criativo do discurso e 

as pressões oriundas da comunicação faz com que as gramáticas das línguas nunca sejam 

estáticas. A gramática é um subproduto, um epifenômeno (HOPPER, 1998) oriundo da 

rotinização de estratégias discursivas recorrentes. Dessa forma, seu estudo deve ser 

simultâneo ao do discurso, pois são elementos que interagem entre si e influenciam-se.  

 A sintaxe não é uma entidade autônoma e é funcionalmente motivada. Ela é 

continuamente renovada via sintaticização do discurso, pois se subordina a mecanismos 

semânticos processados pela mente humana ao longo da produção linguística nos contextos de 

uso.  

 Além disso, entende-se que, da mesma forma que o homem categoriza objetos por 

meio da sua experiência com o mundo, as categorias linguísticas se fundamentam na 

experiência humana das construções em que tais categorias ocorrem. Segundo Bybee (2010), 

a categorização, o mais básico dos processos cognitivos, estabelece as unidades da língua, seu 

significado e sua forma. As construções linguísticas são uma codificação simbólica do modo 

como o homem conceitualiza, por meio de operações cognitivas, as coisas (categorias) com as 

quais interage fisicamente. Por isso, o contato corporal projeta-se imperativamente na 

formação de conceitos mais abstratos, que são reflexos metafóricos das noções adquiridas pela 

experiência (SILVA, 2013). 

 Por meio de análises qualitativas com suporte quantitativo, a Linguística Cognitivo-

Funcional investiga, utilizando dados reais de fala e/ou escrita, temas relacionados à 

emergência e à regularização de padrões construcionais. Objetiva identificar motivações 

discursivo-pragmáticas e semântico-cognitivas implicadas no uso desses padrões e avaliar as 

consequências delas na configuração do fenômeno (sincrônico e/ou diacrônico) investigado 

(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013).  

  

1.2 Conceitos-chave e categorias de análise  

  

 Nesta seção, apresentamos algumas noções caras à Linguística Cognitivo-Funcional 

seguidas das categorias analíticas e dos conceitos que serão utilizados na análise dos dados, na 

seguinte ordem: discurso; texto; construção; padrão discursivo; frame; informatividade; 

dinamismo comunicativo; relevo; iconicidade; marcação; perspectivação; viés discursivo. Em 

conjunto, tais categorias e conceitos consistem em parâmetros analíticos relevantes para o 
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tratamento das relações entre forma e função nos usos linguísticos. 

 

1.2.1 Discurso 

 

 No Funcionalismo linguístico norte-americano, o conceito de discurso consolidou-se, 

a partir dos estudos pioneiros de Sankoff e Brown (1976) sobre as origens da sintaxe no 

discurso, como o uso potencial da língua ou, em outras palavras, como as estratégias criativas 

utilizadas pelo usuário a fim de organizar funcionalmente seu texto para um determinado 

interlocutor em uma dada situação comunicativa (RIOS DE OLIVEIRA; VOTRE, 2009).  

 Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) defendem que o discurso pode ser entendido, 

conforme Du Bois (2003), como “qualquer ato motivado de produção e compreensão de 

enunciados, em um dado contexto de interação verbal” (p. 19).  Consideraremos tal 

concepção, estendendo-a para a produção e atribuição de sentido não apenas a enunciados 

verbais. Em outros termos, discurso é a língua em uso, uma vez que é uma entidade abstrata 

que só se materializa por meio dos textos que produz.  

Maingueneau (2006) também se refere ao discurso como o conjunto de textos 

particulares ou especializados. Nesse sentido, podemos dizer que a esfera publicitária produz 

o seu próprio discurso, assim como outras esferas produzem os seus discursos específicos. Ao 

nos referirmos ao discurso publicitário, segundo Iasbeck (2002, p. 38), 

  

não estaremos falando necessariamente de uma ou outra produção tomada 

isoladamente, do uso de determinada linguagem ou de outra, considerada cada uma 

na sua individualidade. Estaremos nos referindo àquelas características comuns a 

esses produtos, àquelas linguagens que permanecem coerentemente unidas, seja no 

aspecto semântico ou sintático, seja no sentido pragmático.  
 

 Assim, o discurso publicitário e, em consequência, o discurso dos slogans é um espaço 

de negociações de sentido em que as empresas têm o propósito de influenciar os possíveis 

consumidores (considerando as peculiaridades destes) a comprar um produto ou contratar um 

serviço.  

 

1.2.2 Texto 

 

 Texto consiste no “locus da organização e manifestação empírica do discurso, 

atualizado na/pela linguagem, constituindo-se um todo significativo” (FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 19). Trata-se, assim, da materialização do discurso regida 
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por regras. Cada texto tem uma função e resulta de um contexto interativo específico, daí ser 

importante atentar para as condições de produção de um texto ao analisá-lo e não se limitar a 

descrever sua forma linguística. 

 O texto publicitário, em particular, resulta da articulação de várias linguagens, 

coordenadas conforme funções e objetivos específicos. “Assim, podemos falar de um discurso 

publicitário como a coleção dos elementos (textos) que o caracterizam, identificável em 

produções singulares, seja qual for seu caráter apresentativo (escrito, imagético, 

diagramacional, animado, etc.)” (IASBECK, 2002, p. 39). O slogan, objeto da pesquisa em 

questão, é uma dessas produções singulares com natureza predominantemente verbal. Dessa 

forma, nossa investigação não abrangerá todo o conjunto visual em que o slogan possa se 

localizar, mas apenas o referido texto escrito, uma vez que 

 

para que um slogan funcione como slogan, não é preciso que venha acompanhado de 

ilustração, de um texto maior que o explique ou da assinatura do cliente. Isto nos 

leva a admitir a possibilidade de, em muitos casos, o slogan existir e funcionar 

publicitariamente de forma autônoma, prescindindo da interação com os demais 

elementos que constituem um anúncio. Em última análise, tal conclusão implica no 

reconhecimento de que ele constitui, em si mesmo, um texto, naquele sentido 

evidenciado por Yuri Lotman (1978: 101-112), com expressão, delimitação e 

estrutura próprias. (IASBECK, 2002, p. 51) 
 

 Ainda a esse respeito, vale ressaltar que “estudar o slogan, na sua materialidade, não 

significa isolá-lo do meio no qual age, mas considerá-lo como um texto (já que possui 

sentido) dentro de um texto maior que lhe amplia o sentido e objetiva a finalidade 

comunicativa” (IASBECK, 2002, p. 52). 

 

1.2.3 Construção 

 

 A Gramática de Construções é um modelo de abordagem surgido no interior da 

Linguística Cognitiva. Segundo esse modelo, a língua é um sistema simbólico configurado em 

uma rede de construções, estas entendidas como o pareamento de forma e função 

(GOLDBERG, 2003; 2006). 

 Conforme a proposta de Croft (2001) e Croft e Cruse (2004), a relação entre forma e 

função representada por uma construção pode ser assim esquematizada: 
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Esquema 1 – Estrutura simbólica de uma construção 

CONSTRUÇÃO 

________________________________________________________ 

Propriedades sintáticas 

                               Propriedades morfológicas                 FORMA 

Propriedades fonológicas 

 

ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 

 

Propriedades semânticas 

                               Propriedades pragmáticas               FUNÇÃO 

Propriedades discursivas 

_________________________________________________________ 

Fonte: Croft (2001); Croft; Cruse (2004) 

 

 A interligação entre as dimensões envolvidas consiste no chamado “elo de 

correspondência simbólica”. O significado da construção não equivale à soma dos 

significados de suas unidades constituintes. A respeito disso, Goldberg (2003) diz que C 

(construção) é uma construção se é um par forma/função, de modo que algum aspecto da 

forma ou algum aspecto da função não é estritamente previsível a partir de peças desse 

componente C. Assim, as construções são estruturas formais cujas características semânticas 

não são previsíveis a partir de suas partes componentes e nem a partir de outras construções 

previamente estabelecidas, como confirma Ferrari (2011, p. 130):  

 

o significado das construções gramaticais passou […] a ser visto como 

independente, em parte, das palavras que as constituem. Adota-se um compromisso 

de generalização que prevê um conjunto de princípios comuns para explicar todas as 

unidades presentes na composição de uma língua, incluindo som, significado, léxico 

e gramática. 
 

 Para Goldberg (2006), é a centralidade da construção que coloca a Gramática de 

Construções além da teoria gerativa tradicional, que muitas vezes reconhece apenas padrões 

mais gerais e deixa de contabilizar subregularidades. Dados periféricos, como frases feitas e 

expressões idiomáticas, são considerados tão importantes como os objetos tradicionais de 

estudo em sintaxe (ÖSTMAN; FRIED, 2005). Em relação ao discurso publicitário e, em 

particular, aos slogans, Iasbeck (2002, p. 76) defende que  
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tanto a apropriação de lugares-comuns quanto a vulgarização do uso de certos 

termos ou expressões são recursos e decorrências naturais do texto publicitário – em 
especial, dos slogans (…) as possibilidades criativas passam, também, pelo 

reaproveitamento de fórmulas estereotipadas – como as dos clichês, chavões, frases 

feitas e lugares-comuns – e que a publicidade, além de qualquer preconceito, recolhe 

sua matéria-prima onde quer que encontre material expressivo.  
 

Ciríaco (2011, p. 108) argumenta, ainda, o seguinte: 

 

Observou-se que certas expressões idiomáticas de preenchimento léxico variável 

apresentavam regularidades, sinalizando a existência de regras de estruturação. 

Entretanto, observou-se que essas expressões possuíam regras próprias, e não 

obedeciam às regras e princípios supostamente gerais, assumidos pelas teorias 
modulares. A existência das expressões idiomáticas esquemáticas, de preenchimento 

léxico variável, foi entendida como evidência da existência de construções na língua, 

motivando a criação de um modelo teórico em que todas as unidades gramaticais são 

descritas como construções, como é o caso da Gramática de Construções. 
  

Nesse sentido, segundo Croft (2005), a Gramática de Construções oferece uma organização 

"vertical" dos conhecimentos gramaticais, em contraste com uma organização "horizontal" da 

teoria gerativa das estruturas formal e funcional como componentes separados. Semântica e 

gramática são indissociáveis e há um contínuo entre léxico e gramática, ao longo do qual se 

organizam as construções. A gramática é vista como um inventário ou repositório estruturado 

de unidades linguísticas convencionais, não como um sistema de regras ou mecanismo 

derivacional autônomo para a construção de expressões bem-formadas (SILVA; BATORÉO, 

2010). A ligação simbólica entre forma e significado convencional é interna a uma 

construção, e não externa, como defendem as teorias sintáticas componenciais (CROFT, 

2001). 

 As construções são adquiridas através de um processo de categorização baseado em 

instâncias aprendidas, sendo as unidades primitivas de representação sintática (FURTADO 

DA CUNHA et al, 2013). As categorias gramaticais são derivadas das construções mas, em 

seguida, são tomadas como primitivos que definem estas - esse é o modelo sintático de 

representação (GOLDBERG, 2006). Assim, a análise gramatical deve partir das construções 

linguísticas, não das categorias lexicais e sintáticas.  

 As construções são constituídas de partes menores, que são também construções. 

Porém, o todo é maior que a soma das partes, as quais têm significado conforme o papel que 

assumem na construção, não tendo existência fora dela (SILVA; FERREIRA, 2010). Dessa 

forma, uma teoria não reducionista começa com as unidades maiores e define as menores em 

termos da sua relação com as maiores (GOLDBERG, 2006). Cada elemento sintático se une a 
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sua contraparte semântica e forma uma unidade simbólica. Construção é, então, um todo 

simbólico (de forma e sentido) composto de unidades simbólicas (elementos da estrutura 

sintática associados a elementos da estrutura semântica – outro par forma/sentido) (SILVA; 

FERREIRA, 2010). Cada construção constitui um nó independente na rede taxonômica das 

construções, sendo uma instância da construção mais esquemática/elevada. Assim, a estrutura 

sintática de qualquer construção complexa é composta de elementos que são construções em 

si (CROFT, 2001). 

 Itens e construções lexicais são fundidos de forma: (i) inteiramente inovadora, dando 

origem a construções abertas; (ii) lexicalizada em alguma medida, produzindo as construções 

parcialmente especificadas e (iii) totalmente idiomática, resultando nas construções 

inteiramente especificadas. Traugott (2008) propõe uma divisão das construções em quatro 

níveis: macroconstruções (esquemas de nível mais alto e abstrato), mesoconstruções 

(conjuntos ainda abstratos de microconstruções com comportamento semântico e/ou sintático 

semelhante), microconstruções (tipos de construções individuais) e construtos (enunciados 

reais/ocorrências empiricamente atestadas de microconstruções). Posteriormente, a autora 

(2012) reformulou essa nomenclatura, nomeando as macroconstruções de esquemas 

linguísticos e as meso-construções de subesquemas. Esquemas linguísticos são instanciados 

por subesquemas e, nos níveis mais baixos, por microconstruções, estas instanciadas por 

construtos. Em um modelo baseado no uso, os construtos são o que falantes/escreventes 

produzem e o que ouvintes/leitores processam, considerando a ocasião e o contexto 

comunicativo. A esquematicidade de uma construção está relacionada ao grau em que ela 

captura padrões mais gerais em uma série de construções mais específicas (TRAUGOTT; 

TROUSDALE, 2013).  

 A título de ilustração, observemos o slogan (1), o qual consiste em uma 

macroconstrução/esquema que envolve a combinação de outros diferentes tipos de 

construções, como sintagmas verbal, preposicional e nominal, por exemplo: 

 

(1) “Andando em lugares altos!” (Decole)
2
  

 

a. Palavras → Andando, em, lugares, altos 

b. Construção de sintagma verbal → Andando 

c. Construção de sintagma preposicional → em lugares altos 

                                                             
2  Todos os slogans analisados estão em anexo. 
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d. Construção de sintagma nominal → lugares altos 

e. Construção de sintagma adjetival → altos 

f. Construção exclamativa → Andando em lugares altos! 

  

Em suma, a ideia de que a gramática é composta por construções (GOLDBERG, 

2006) é fundamental, de forma que o relacionamento entre forma e significado é básico e 

inerente a qualquer descrição gramatical (ÖSTMAN, 2005). Assim, adotamos uma 

abordagem construcionista ampla, compatível com os princípios básicos citados acima. Nas 

palavras de Östman (2005), construções são conglomerados de informação que, como 

totalidades - gestalts - licenciam construtos. 

  Östman e Fried (2005) entendem padrão discursivo como uma construção no nível 

do discurso, isto é, uma entidade esquemática abstrata composta do pareamento entre forma 

(fonética, morfologia e sintaxe) e função (semântica, pragmática e discurso). Em outras 

palavras, padrões discursivos são associações convencionalizadas entre gênero discursivo e 

tipo textual. Gênero e tipo são, muitas vezes, vistos como uma dicotomia, como duas 

perspectivas sobre o discurso. Para Marcuschi (2000), os gêneros são fenômenos ou entidades 

sociocomunicativas concretas, empiricamente realizadas, com forma e conteúdo próprios, 

estabilizadas e situadas social e historicamente. Sua definição é de natureza 

sociocomunicativa, considerando condições de produção e variáveis vinculadas aos 

falantes/escreventes. Os tipos, por sua vez, são construtos teóricos idealizados como modelos 

ou esquemas, que abrangem, em geral, cinco ou seis categorias (narração, argumentação, 

exposição, descrição, injunção e, para alguns autores, diálogo). Tais categorias são 

fundamentadas em critérios voltados para aspectos linguísticos. Os tipos se realizam em 

eventos linguísticos heterogêneos, embora tenham uma pretensão à homogeneidade. São, em 

resumo, designações para sequências típicas. Tais noções têm um sentido semelhante ao de 

forma e função. O polo da forma (tipo) associa-se às relações internas de um texto 

(características linguísticas que marcam a organização textual) e o da função (gênero), às 

relações externas que um discurso exibe em relação aos contextos sociais e comunicativos 

(HALMARI; ÖSTMAN, 2001).  

  Conforme Duque e Costa (2012, p. 06), os padrões discursivos consistem em um 

instrumento adicional na compreensão e uso de textos e  

 

tudo indica que os usuários de uma língua explorem as construções 

linguísticas para atribuir sentido ao mundo, durante o processo de 

compreensão, para diferenciar um conjunto de estruturas conceptuais inter-
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relacionadas a partir de um enunciado particular e, durante o processo de 

produção, para constituir um padrão linguístico que expresse suas intenções 

comunicativas. 
 

  Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013) citam receita culinária, ofício, piada, 

conferência como padrões discursivos genéricos, relativamente convencionalizados. A receita 

culinária, por exemplo, é um padrão discursivo estruturado frequentemente por meio da 

injunção. O pareamento injunção/receita (tipo/gênero), por sua recorrência, se tornou 

protótipo do padrão discursivo em tela. “Para compreender e classificar a receita enquanto 

tal, devemos ter em mente várias propriedades que vão além da sua forma ou do seu 

significado, isoladamente considerados” (DUQUE, 2011, p. 130). O mesmo ocorre com 

estruturas do tipo narrativo, que aparecem geralmente em estórias, novelas, contos, relatos 

etc, sequências expositivas, que ocorrem em artigos acadêmicos, por exemplo, e assim por 

diante. Os slogans, em particular, são identificados por sua relação com outros textos, por seu 

papel na situação comunicativa e também por sua organização interna (partes linguísticas 

constituintes e relações entre elas). 

  Em suma, os padrões discursivos não são apenas formas, visto que funcionam como 

frames para o entendimento (ÖSTMAN, 2005). 

 

1.2.4 Frame 

 

Oriundos das interações sociais e das experiências corpóreas vividas cotidianamente, 

os conhecimentos são armazenados na memória de longo prazo (FERRARI, 2011) em blocos 

cognitivos conhecidos como frames (“molduras”, conforme a tradução), relacionados a 

estruturas de memória social e compartilhados (ou não) pelos indivíduos em interação. Assim, 

frames são estruturas cognitivas ou conhecimentos pressupostos que atuam na organização do 

conhecimento e são por ele organizadas(os). São como esqueletos ou moldes com lacunas a 

serem preenchidas (FELTES, 2007). A compreensão de textos operaria a partir do 

acionamento e da combinação de frames suscitados por itens lexicais. Segundo Duque (no 

prelo), durante o uso linguístico, um frame se associa a uma dada situação de duas formas: a) 

o material lexical e gramatical do texto aciona os frames relevantes na mente do intérprete e 

b) o compreendedor atribui coerência a um texto ao indexar um frame interpretativo 

particular. Em suma, frames são sistemas de escolhas linguísticas que podem ser associados 

com instâncias de cenas, como cenas visuais, tipos familiares de transações interpessoais, 

cenários padrões, imagens corporais e, em geral, qualquer tipo de segmento coerente de 
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crenças, ações, experiências ou imagens humanas (FILLMORE; ATKINS, 1992 APUD 

TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2012). 

Dessa forma, para compreender o significado do material linguístico de um slogan, 

objeto da nossa pesquisa, é necessário dominar a experiência social convencionalizada 

prototipicamente associada a ele. 

 

1.2.5 Informatividade 

 

Furtado da Cunha et al. (2003, p. 43) afirmam que a informatividade  

 

manifesta-se em todos os níveis da codificação linguística e diz respeito ao 

que os interlocutores compartilham, ou supõem que compartilham, na 

interação. Do ponto de vista cognitivo, uma pessoa comunica-se para 

informar o interlocutor sobre alguma coisa, que pode ser algo do mundo 
externo, do seu próprio mundo interior, ou algum tipo de manipulação que 

pretende exercer sobre esse interlocutor. 
 

Assim, tal categoria não diz respeito apenas ao princípio de que um texto é 

informativo. A informatividade é um fenômeno situado para além das propriedades lexicais 

do texto, refletindo, junto com outros fatores, o controle de fornecimento de conteúdo, bem 

como a qualidade e a relevância deste. 

Avalia-se o grau de informatividade na proporção da novidade de conteúdo e de forma 

apresentada por um texto. Todo texto traz algo de novo, na forma ou no conteúdo, que 

influencia na (im)previsibilidade, a qual determina o nível de interesse provocado que, por sua 

vez, determina a relevância do discurso. A novidade da informação diz respeito ao grau de 

conhecimento partilhado, que fundamenta a elaboração textual por parte do falante/escrevente 

e torna a informação mais ou menos previsível para o público-alvo.  

Beaugrande e Dressler (1987) estabelecem três ordens compreendidas pelos "graus 

de informatividade". Na primeira ordem, estão as ocorrências com o grau máximo de 

previsibilidade e de fácil processamento e, consequentemente, com grau mínimo de 

informatividade. É o caso dos textos utilizados em situações bastante específicas, como os que 

sinalizam o trânsito. Uma previsibilidade máxima garante a estabilidade absoluta de um 

sistema textual, a qual leva a um nível tão baixo de informatividade que a comunicação carece 

de motivação e interesse (BEAUGRANDE, 1980). Essa primeira ordem é seguida por uma 

segunda, tida como uma ordem média pelo fato de as previsões ocorrerem em um meio-

termo: entre a ampla previsibilidade e a baixa previsibilidade. Situa-se nessa ordem a maioria 
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das atividades verbais, em que se incluem os slogans. Neles, espera-se que haja equilíbrio 

entre informações velhas e novas, haja vista a necessidade de atrair a atenção dos 

interlocutores sem, contudo, tornar os textos muito complexos. Uma terceira ordem abrange 

textos em que predominam as irregularidades já esperadas pelos destinatários. 

Descontinuidades e discrepâncias em relação aos padrões de conhecimento armazenado 

seriam os tipos usuais de ocorrências dessa ordem (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1987), a 

exemplo de obras de arte contemporânea.  

Os primeiros a desenvolver uma teoria da organização da informação na frase foram 

Mathesius e seus seguidores (sobretudo Jan Firbas), no Círculo Linguístico de Praga. Ao 

estudar as línguas checa e inglesa, Mathesius (1929 apud BARBOSA, 2005) usou os termos 

tema e rema para referir-se às partes da frase em que a informação é distribuída. Nesse 

modelo, a parte da frase que apresenta a informação velha é chamada tema e a parte que 

apresenta a informação nova é chamada rema. Geralmente, o tema está no sujeito, e o rema no 

predicado ou em parte dele. Assim, tal divisão tema-rema está ligada à organização 

informacional da frase, enquanto para o conteúdo informacional desta é utilizada a dicotomia 

tópico-comentário, havendo ainda uma perspectiva contextual de abordagem: geralmente, o 

tema/tópico apresenta elementos dados, que são ponto de partida do enunciado, e o 

rema/comentário contém elementos novos, núcleos do enunciado.  

Essa clássica dicotomia entre informação velha e informação nova (tema/rema) foi 

refinada por Prince (1981 apud FURTADO DA CUNHA et al., 2003), sendo ela a primeira a 

tentar construir um modelo de discurso em que o grau de conhecimento partilhado tem um 

papel fundamental. Para ela, as entidades são organizadas em três grupos: novas, inferíveis e 

evocadas. Esse modelo inaugural é o mais citado e revisto. Posteriormente, a autora 

reformulou seu modelo, classificando as entidades em: novas/ velhas na cabeça do ouvinte, 

novas/velhas no modelo do discurso e inferíveis. Prince (1981 apud SILVA, 2013) constatou 

ainda que algumas categorias ocorrem mais do que outras, o que pode estar relacionado com o 

nível de (in)formalidade de um texto. Conforme a autora, um dos princípios da conversação 

informal, por exemplo, diz que o ouvinte não gosta de criar novas entidades quando velhas 

podem ser usadas, por isso o falante se preocupa em usar as velhas, geralmente, mantidas na 

posição de sujeito da oração. Em textos científicos, a tendência é ocorrer o contrário. 

Furtado da Cunha (2008), por sua vez, classifica as entidades em dadas, novas, 

disponíveis ou inferíveis. Segundo a autora, um referente é dado, ou velho, se já tiver 

aparecido no texto (textualmente dado/velho) ou se estiver disponível em uma situação de fala 

(situacionalmente dado/velho), como o falante e o ouvinte. Por compartilharem a mesma 
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situação, o produtor do slogan e o seu interlocutor veem como igualmente acessível a eles o 

referente você, classificado, assim, como situacionalmente velho, na amostra (2):  

 

(2) “Você vê a diferença.” (Óticas Primavera) 

 

Um referente é novo quando é introduzido pela primeira vez no discurso, conforme a 

amostra (3), igualmente extraída do corpus em estudo: 

 

(3) “Tem sempre um parceiro bem pertinho de você!” (Rede Parceiros da economia)
4
 

 

 Mesmo itens conhecidos que são introduzidos no discurso pela primeira vez são tidos 

como novos (PRINCE, 1981). 

 Ainda segundo Furtado da Cunha (2008), um referente é disponível quando é único 

em um determinado contexto e, por isso, já está na mente do interlocutor. É o caso da 

expressão Carrefour, na amostra (4): 

 

(4) “Faz a conta. Faz Carrefour.” (Carrefour) 

 

 Por fim, uma entidade é inferível quando é identificada por inferência, via razões 

lógicas e plausíveis, ou seja, por meio de outras informações já conhecidas (evocadas ou 

também inferíveis), como podemos ver na amostra (5):  

 

(5) “Onde a prestação cabe no seu bolso” (Maré Mansa) 

 

 Nesse caso, o termo em destaque em (5) é inferível com base em informações já 

conhecidas pelos interlocutores sobre uma das possíveis formas de pagamento dos 

produtos/serviços. 

 Görski (1985) acrescenta que os referentes novos são geralmente introduzidos por SNs 

indefinidos. Quando um referente é introduzido por uma descrição indefinida, ele é retomado 

por um artigo definido, que indica identificabilidade do referente, o qual preenche o critério 

de compartilhamento, de conhecimento mútuo e de saliência contextual. Os referentes novos 

no discurso e disponíveis no universo do ouvinte são introduzidos por SN definidos, assim 

                                                             
4  Optamos por manter a grafia original dos slogans e dos nomes das lojas/prestadoras de serviços. 
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como os inferíveis. Os evocados são representados por anáfora zero, pronome, advérbio ou 

são introduzidos por SN definido. Essas formas de expressão dos referentes codificam a 

informatividade de um referente nominal a partir do conhecimento compartilhado entre os 

interlocutores.  

 Além da influência de fatores semântico-pragmáticos, o estatuto informacional é 

modificado em virtude de limitações do foco de consciência. Ao falar, ler ou escrever, 

ativamos ou desativamos referentes. É a nossa memória que regula a entrada, manutenção, 

ativação e desativação das expressões de tais referentes. Nossa mente é capaz, por meio das 

sinapses, de produzir e integrar dados. Nas trocas dialogadas, os indivíduos constroem 

pressuposições e inferências e adiantam o tipo e a quantidade de informação prévia que 

acreditam estar no foco de consciência imediata do interlocutor, o qual age da mesma 

maneira. Essas crenças sobre os estados de ativação também ajudam a assegurar a 

cooperatividade. Nesse sentido, a tipologia de Chafe (1976) estabelece uma relação entre o 

estado do conceito na consciência do enunciador (a qual apresenta uma zona focal e outra 

periférica) e seu estatuto informacional. A distinção entre novo e velho é determinada pelo 

falante/escrevente e relaciona-se ao conhecimento que ele acredita que o interlocutor tenha. 

Assim, as unidades de informação podem estar em um estado de atividade (no foco da 

consciência), de semiatividade (na consciência periférica) ou de inatividade (na memória de 

longo prazo, ainda não na consciência
5
). Informações consideradas pelo falante/escrevente 

como ativas na consciência do interlocutor são verbalizadas como dadas; informações 

consideradas semi-ativas são verbalizadas como acessíveis e informações tidas como inativas 

são verbalizadas como novas (GOLDBERG, 2006). Chafe (1976) impôs a restrição de "um 

novo conceito por vez", já que só uma pequena quantia de informação pode ser focalizada por 

vez, apesar da grande capacidade de armazenamento da memória. Para esse autor, um ponto 

inicial em uma seção é geralmente um referente dado; ocasionalmente pode ser um referente 

inacessível; e raramente é um referente novo. 

 Vale salientar que, segundo Givón (2002), desde a década de 1960, psicólogos 

cognitivistas têm dividido as representações mentais humanas em três sistemas distintos, mas 

interligados: memória semântica permanente (léxico), memória episódica (texto/situação 

discursiva) e memória de trabalho (foco de atenção atual). O léxico humano é um repositório 

                                                             
5
 Segundo Dik (1997 apud SILVA, 2013), a pragmática é formada por dois conjuntos de conhecimentos: os 

conhecimentos de longo prazo, já armazenados na memória do falante/escrevente, e os conhecimentos de curto 

prazo, que se subdividem em linguísticos (conhecimentos sobre a língua) e não-linguísticos (conhecimentos 

sobre o mundo). Os conhecimentos deste último conjunto são conhecimentos situacionais e textuais 

estabelecidos, inferidos ou percebidos pelo ouvinte e falante (escritor e leitor) durante cada situação 

comunicativa.  
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de tempo relativamente estável e socialmente compartilhado.  Nesse tipo de memória, estão 

armazenados frames semântico-culturais e esquemas discursivos, de forma que referentes 

disponíveis e inferíveis devem ser buscados no estoque de conhecimentos genéricos 

armazenados nele. Conhecimento proposicional-declarativo sobre eventos, estados, 

indivíduos ou situações é representado na memória episódica, que é o sistema mais relevante 

para a comunicação humana. Trata-se de um processador ativo em que as informação são 

reestruturadas e consolidadas. Referentes textualmente dados fazem parte dos discursos 

precedentes armazenados na memória episódica. A memória de trabalho ou de curto prazo 

representa o que está no atual foco de atenção. Nela, o material é mantido ativo por um 

período de tempo muito curto. Para que informações da memória episódica sejam 

recuperadas, elas precisam ser re-ativadas, voltando para o foco de atenção. A capacidade de 

informação da memória de trabalho pode ser aumentada por processos de chunking
6
. Ainda 

segundo Givón (2001), um referente é codificado com artigo definido quando o locutor 

assume que ele é mentalmente acessível ao interlocutor, mas não está ativado na memória de 

trabalho. A tarefa do interlocutor é, então, reativar o referente nessa memória, ligando-o a um 

traço anafórico anterior ou a algum outro acessível na memória episódica. Um referente 

codificado de forma indefinida transmite não acessibilidade nas memórias episódica e de 

trabalho. 

 

1.2.6 Dinamismo comunicativo 

 

A análise do significado da frase na tradição funcionalista não é feita em termos de 

constituência, mas de dependência. Assim, a representação da frase não dá conta só da forma, 

mas também do dinamismo comunicativo (BARBOSA, 2005).  

Segundo o princípio do dinamismo comunicativo, a informação dada ou inferida 

                                                             
6  

Não há ainda uma versão do termo na língua portuguesa. Chunking é um processo cognitivo envolvido na 

configuração linguística, em que estruturas mais complexas formam-se a partir de sequências de palavras que 

frequentemente se repetem (BYBEE, 2010). A experiência linguística humana é organizada cognitivamente por 

meio desse processo, que possibilita a formação de novas estruturas cognitivas e, consequentemente, de novas 

construções. À medida que temos contato com a língua, começamos a segmentá-la com base na frequência de 
ocorrência de certos padrões detectados. Começamos, então, a aprender padrões sequenciais recorrentes e a 

inferir sequências prováveis, construindo chunks com base em restrições variadas. As formas, então, "emergem" 

nos vários níveis (fonológico, lexical, morfossintático etc). Vale salientar que um chunk é construído a partir da 

junção de elementos previamente formados na memória (os quais podem ser chunks também) que, por sua vez, 

são fundidos em uma unidade ainda maior. Assim, os processos de chunking permitem que 

informações/estruturas que co-ocorrem sejam “fundidas” e tornem-se, representacionalmente, uma só unidade ou 

entidade. Isso comprova que o processamento rápido da linguagem é basicamente um processo formulaico. Em 

suma, a estruturação de um sistema linguístico resulta da interação e recorrência de fórmulas lexicais e 

construções rotinizadas. 
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precede a nova, uma vez que, para uma comunicação eficiente, é sensato apresentar o material 

linguístico já conhecido antes de fazer acréscimos ou modificações. Em outras palavras, o 

tópico precede o comentário. Dessa forma, a distribuição informacional é equilibrada 

(GÖRSKI, 1998). É o que vemos na amostra (6), em que, primeiramente, aparece a 

informação conhecida, relacionada ao interlocutor e introduzida pelo pronome sua, seguida da 

informação nova: 

 

(6) “Sua pesquisa acaba aqui!” (Óticas Novo Rumo) 

 

No modelo de Jan Firbas (1964 apud FURTADO DA CUNHA, 2008), a parte da 

cláusula que apresenta a informação velha (tema) possui o menor grau de dinamismo, ao 

passo que a parte que apresenta a informação nova (rema) possui o grau máximo de 

dinamismo e maior forma. Além disso, ocorrências textuais de terceira ordem de 

informatividade têm o mais alto grau de dinamismo comunicativo. 

Firbas introduziu o conceito de dinamismo comunicativo para designar essa relação 

tema-rema, a qual, segundo o autor, não é dicotômica, mas hierárquica, podendo existir graus 

intermediários de dinamismo. As noções de tema/tópico (ponto de partida) e de 

rema/comentário (núcleo do enunciado) são designadas pela Moderna Escola de Praga pela 

articulação tópico-foco, que corresponde aproximadamente à ideia de dinamismo 

comunicativo de Firbas (BARBOSA, 2005).  

 

1.2.7 Relevo 

 

O relevo é definido como o grau de saliência de certos elementos no 

desenvolvimento dos tópicos discursivos de um texto (TRAVAGLIA, 2006). Trata-se de um 

recurso de organização tópica relacionado à estrutura ideacional e interacional
7
 do texto, o 

qual possui uma dimensão argumentativa. Os textos apresentam planos discursivos, que 

diferenciam as informações centrais das periféricas. No plano discursivo, a divisão entre o que 

é central e o que é periférico equivale à distinção entre as dimensões figura e fundo. No 

                                                             
7
 Na perspectiva sistêmico-funcional de Halliday (1989), três são as funções da linguagem usadas para 

correlacionar forma e significado em um contexto discursivo: ideacional ou experiencial, interpessoal e textual. 
A função ideacional ou experiencial é responsável pela representação do mundo através da linguagem, conforme 

conhecimentos e crenças que fazem parte da experiência humana. A função interpessoal demonstra a interação 

entre os participantes na  comunicação,  mantendo  os  papéis  sociais e as características do evento de fala. Tal 

função organiza e expressa o mundo interno e externo dos indivíduos. A função textual, por sua vez, envolve a 

organização da informação como mensagem. 
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slogan, em geral, as informações sobre o produto/ serviço oferecido se destacam e consistem 

na figura, expondo qualidades usadas como recursos para persuadir o consumidor a adquirir 

tal produto ou serviço. Como fundo, parecem estar as informações contextuais, que auxiliam a 

compreensão do interlocutor e não devem ser ignoradas.  

Martelotta (1998) mostra ainda que um tipo de texto pode servir de fundo a outro. 

Em um texto opinativo, por exemplo, um trecho narrativo assume o papel de fundo, pois 

encontra-se subordinado às informações de nível mais alto que consistem no foco central do 

texto, o qual está centrado nos comentários subjetivos do escrevente. Trata-se apenas de um 

episódio exemplar, usado para reforçar a argumentação. A narrativa não perde suas 

características, mas só adquire significação no plano do texto opinativo como um todo. Ainda 

nesse caso, a sequência narrativa pode assumir, simultaneamente, o papel de figura em 

relação a outra não-narrativa de nível mais secundário. Nesse espaço de superposições, em 

que unidades menores coexistem sem perder suas características enquanto unidades 

discursivas, é necessário identificar a intenção predominante do texto. Assim, são 

estabelecidos planos, considerando as marcas formais, no sentido das características internas à 

organização da língua, e as diferentes intenções comunicativas (PAREDES SILVA, 1997).  

 Em virtude disso, a categoria plano discursivo deve ser redefinida como um continuum 

entre as informações de maior/menor destaque, cujos polos seriam a superfigura (+figura), do 

lado mais saliente ou relevante, e o superfundo (-fundo), do lado mais difuso ou vago, 

havendo ainda o nível intermediário -figura/+fundo (SILVA, 2000). No slogan (7), 

observemos como tal noção de continuum pode ser aplicada para verificar quais informações 

se destacam mais: 

 

(7) Oportunidades para toda a família (Meggashop) 

 

 Nessa amostra, como +figura temos as oportunidades oferecidas pela empresa, 

informação percebida com maior grau de saliência e focalização. Como -figura/+fundo, temos 

as informações referentes à família do interlocutor, menos centrais no discurso e, como 

+fundo, as que estão no contexto e são importantes para se perceber qual o tipo de 

oportunidades ofertadas às famílias, por exemplo.  

 

1.2.8 Iconicidade 

 

A gramática é um “sistema adaptativo”, pois é parcialmente autônoma mas, ao 
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mesmo tempo, responde a pressões externas. Sob essa perspectiva, as regras da gramática são 

entendidas como não-arbitrárias, motivadas ou icônicas. Diferentemente do estruturalismo, 

que enfatizava o princípio da arbitrariedade em concordância com os filósofos gregos 

convencionalistas, a Linguística Cognitivo-Funcional adota o princípio da iconicidade. Em 

sua acepção mais forte, tal princípio nos diz que há uma relação de motivação entre forma e 

significado, de modo que agimos intencionalmente em termos linguísticos, regidos por razões 

de economia, eficiência e eficácia. Entretanto, estudos sobre os processos de variação e 

mudança, que mostram haver correlação entre uma forma e várias funções e entre várias 

formas e uma função, levaram à reformulação do princípio de iconicidade. Assim, de acordo 

com a versão mais branda, a sintaxe é moderadamente isomórfica ao seu conteúdo mental, ou 

seja, há correlação natural, moderada e motivada entre forma da estrutura sintática (ou 

expressão) e função semântico-pragmática dessa estrutura (ou conteúdo). 

Tal princípio se manifesta em três subprincípios, relacionados à quantidade de 

informação, ao grau de integração entre os constituintes da expressão e do conteúdo e à 

ordenação linear dos segmentos. Dentre eles, destacamos, em especial, o subprincípio da 

quantidade, o qual estabelece que maior quantia de informação implica maior quantia de 

forma. Givón (1990) explica a codificação dos referentes de acordo com tal subprincípio: 

quanto mais previsível ou irrelevante uma informação, menor quantidade de forma é utilizada 

para codificá-la. A respeito disso, é possível concluir que “aquilo que é mais simples e 

esperado se expressa com o mecanismo morfológico e gramatical menos complexo” 

(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007, p. 22). Silva (2000, p. 61) ratifica: 

 

Dito sucintamente, o subprincípio da quantidade revela que a extensão da 

embalagem linguística deverá refletir, de alguma maneira, o volume referencial e/ou 

o grau de complexidade semântica do conteúdo, o nível de im/previsibilidade 
informacional e/ou sua relevância discursiva.  

 

 No caso dos slogans, o esperado é que eles sejam formados por pouco material 

linguístico, pois têm como principal recurso expressivo a concisão, o que leva o interlocutor a 

empregar seu conhecimento de mundo para acessar alguma informação não expressa. Além 

disso, as informações neles contidas são, em geral, previsíveis ou já conhecidas pelos 

interlocutores, o que justifica o emprego de uma embalagem linguística simples e pouco 

extensa, tendo em vista ainda o propósito comunicativo de captar atenção no menor tempo 

possível. 
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1.2.9 Marcação 

 

“O conceito de marcação corresponde a um refinamento da noção saussureana de 

valor linguístico nas distinções binárias entre um par contrastivo” (FURTADO DA CUNHA, 

BISPO, SILVA; 2013, p. 24). Quanto a esse princípio, dois elementos de uma determinada 

categoria se opõem, de forma que um deles é marcado quando exibe uma propriedade ausente 

no outro, dito não-marcado (GIVÓN, 1990).  

Conforme Givón (1990), há três parâmetros de aferição do que é marcado e não-

marcado, os quais tendem geralmente a coincidir: complexidade estrutural, distribuição de 

frequência e complexidade cognitiva. Tais critérios podem ser assim descritos: 

1- Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa ou maior do que a 

correspondente não-marcada.  

2- Distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser menos frequente e, por isso, 

cognitivamente mais perceptível do que a não-marcada. 

3- Complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa - 

em se tratando de esforço mental, demanda de atenção ou tempo de processamento - do que a 

não-marcada.  

 Givón relaciona, ainda, o parâmetro de frequência da marcação ao relevo. Nesse 

sentido, o elemento marcado, por ser menos frequente e, portanto, ter maior relevo perceptual, 

relaciona-se à figura, ao passo que o que é textualmente mais frequente, constituindo o 

elemento não-marcado, representa o fundo.  

 No caso dos slogans, o contraste período simples/período composto e frase 

nominal/frase verbal ilustra esses critérios: como os períodos simples e as frases nominais são 

estrutural e cognitivamente mais simples, são mais frequentemente utilizados nesses textos. 

Assim, tais períodos e frases representam formas não-marcadas. Os períodos compostos e as 

frases verbais, ao contrário, por sua maior complexidade em termos cognitivos e por serem 

estruturalmente maiores (têm, pelo menos, uma palavra a mais), são também menos 

frequentes, constituindo-se nas contrapartes marcadas, que têm maior expressividade. Uma 

vez que os períodos simples e as frases nominais são formas mais reduzidas e menos 

complexas do que os períodos compostos e as frases verbais, seu uso é predominante nos 

slogans, fórmulas essencialmente compactas e simples. Dessa forma, conforme levantamento, 

entendemos que um slogan será dito marcado quando for composto por frases verbais e 

períodos compostos, ao passo que será considerado não-marcado quando for constituído por 

frases nominais e períodos simples. 
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 Vale ressaltar que a marcação pode se estender além das estruturas oracionais, 

referindo-se também a contextos comunicativos nos quais elas estão inseridas. Nessa 

perspectiva, uma mesma estrutura pode ser marcada em um contexto e não-marcada em 

outro. Nos slogans, os períodos compostos são considerados marcados, ao passo que em um 

discurso acadêmico, por exemplo, tais períodos podem predominar e, portanto, serem não-

marcados. A própria diferença entre discursos formal escrito e informal oral deve ser 

considerada em um continuum. O discurso formal, por abordar assuntos mais abstratos e 

complexos, além de ser menos frequente, é mais marcado em relação ao informal, que é 

processado de forma mais rápida e fácil, por tratar de assuntos mais comuns e perceptíveis no 

cotidiano. Assim, atentando para o caráter fluido e criativo da língua, devemos adotar, na 

análise da marcação, parâmetros de gradualidade, ao invés de discretos ou binários.  

 

1.2.10 Perspectivação 

 

 A perspectivação está relacionada ao direcionamento da atenção, ou focalização, sobre 

um evento/cena referencial (TOMASELLO, 1998). O produtor de um texto “escolhe” uma 

forma de focalização, em detrimento de outra(s), para comunicar o evento/situação, conforme 

os efeitos de sentido que deseja produzir. Assim, uma cena pode ser construída de várias 

maneiras, tendo uma de suas facetas salientadas (figura) e outra(s) colocada(s) em plano 

secundário (fundo). Langacker (2008) descreve diversas dimensões da perspectivação, entre 

elas a perspectiva e o ponto de vista e a saliência focal ou proeminência (diretamente 

relacionada à assimetria figura-fundo da Teoria da Gestalt). O ponto de vista tem a ver com a 

relação entre o observador/conceptualizador e a entidade observada. O conceptualizador 

focaliza alguns aspectos do evento, ou seja, salienta ou secundariza certos elementos que 

constituem a figura ou o fundo. A focalização depende da maneira como a cena é 

mentalmente construída e, consequentemente, do viés discursivo assumido (quesito abordado 

na seção 1.2.11).    

 A perspectiva também envolve o grau de especificidade ou de esquematicidade.  A 

especificidade de uma determinada expressão tem a ver com o nível de precisão e 

detalhamento em que uma situação é caracterizada (LANGACKER, 2008). O termo 

esquematicidade, por sua vez, significa o oposto da especificidade. Para Langacker (2008), a 

atribuição de sentido depende da perspectiva, do grau de especificidade, do ponto de vista e 

do grau de proeminência. 

 Em se tratando dos slogans, a focalização pode recair sobre o produto/serviço, a 
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própria empresa (por meio de expressões de crença/atitude) ou o interlocutor (por meio de 

expressões do escrevente em relação ao leitor), como vemos nas amostras (8), (9) e (10), 

respectivamente: 

 

(8) “As cores que impressionam” (Pirâmide gráfica e editora) 

(9) “Sempre o melhor atendimento” (Drogaria Amadeus) 

(10) “'Adquira o hábito de ler'” (Ponto do Leitor)  

 

Os slogans são perspectivados independentemente de quando e onde serão lidos. Para 

Langacker (2008), o tempo e o lugar da escrita são desconhecidos e irrelevantes, sendo o 

escrevente uma voz generalizada de autoridade (talvez o próprio empresário, talvez um agente 

publicitário contratado), não alguém em particular, e o leitor o provável consumidor.  

 

1.2.11 Viés discursivo 

 

 A subjetividade não se tornou um tema importante de pesquisa 

na comunidade linguística internacional até Benveniste levantar a questão de que a linguagem 

não pode ser tratada como linguagem se não for marcada por subjetividade (TRAUGOTT; 

DASHER, 2003).   

 Conforme Benveniste (1976), autor pioneiro nos estudos sobre subjetividade e 

linguagem, esta é responsável por constituir o homem como sujeito: somente ela fundamenta 

o conceito de ego, já que é por meio dela que o sujeito constitui-se como sujeito.  A 

enunciação é um processo intersubjetivo e dialógico, sendo locutor e interlocutor igualmente 

importantes no evento interativo. No campo da comunicação, a intersubjetividade é a 

“responsável” pela verdade e pelo sentido da mensagem, uma vez que o interlocutor também 

é sujeito ativo. Todo texto expressa uma subjetividade, que só ocorre diante de outro sujeito. 

Nesse sentido, a intersubjetividade é a relação interpessoal em que o escrevente infere a 

percepção do leitor por meio de “pistas” instituídas socialmente, sendo uma habilidade 

essencial para o êxito das interações sociais (LYRA, 2007). Por meio dela, o homem 

reconhece e age de forma eficiente nas variadas situações comunicativas compartilhadas. 

 Almeida (2013, p. 27) afirma que, para Traugott e Dasher (2003), 

 

a subjetividade envolve um sujeito da consciência que desenvolve uma visão 

pessoal, ou seja, subjetiva dos fatos e a representa no discurso. O ponto de vista 

objetivo, por outro lado, é descrito como aquele no qual o falante pretende (ou finge) 
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descrever as situações da forma como elas se apresentam na “realidade”. 
 

 Para os autores, objetividade e subjetividade devem ser entendidas em um continuum, 

no qual as expressões linguísticas se distribuem. Linguagem objetiva muitas vezes tem sido 

associada com declarações na voz ativa em que o ponto de vista do locutor não é 

explicitamente codificado. Ainda conforme Traugott e Dasher (2003), a intersubjetividade se 

relaciona à atenção dispensada pelo falante/escrevente ao ouvinte/leitor e tem como pré-

requisito a subjetividade, que marca a perspectiva desse falante/escrevente em relação ao 

ouvinte/leitor. Obviamente e de forma geral, o ato de se comunicar com alguém implica 

intersubjetividade. O discurso é comunicativamente bem sucedido se os indivíduos atentam 

para as necessidades uns dos outros. Nesse sentido, o falante/escrevente evoca implicaturas e 

convida o ouvinte/leitor a inferi-las (TRAUGOTT, 2004). Traugott (2010) adota a proposta de 

Lyons (1982), que entende subjetividade como a maneira com que as línguas naturais 

proporcionam ao locutor a expressão de si e de suas atitudes e opiniões. A autora caracteriza 

intersubjetividade como a forma com que as línguas naturais proporcionam ao locutor 

expressar sua consciência sobre as ações, crenças e, particularmente, a “face” do interlocutor.   

 Subjetividade e intersubjetividade se harmonizam com a criatividade característica do 

discurso, uma vez que o locutor busca expressividade, manifestando, de forma criativa, suas 

impressões pessoais acerca do que é informado (subjetividade) e atentando para o impacto 

desse conteúdo no interlocutor (intersubjetividade) (LYRA, 2007).  

 Para Benveniste (1976), o elo entre subjetividade e realidade é a dêixis (palavra grega, 

utilizada desde a Antiguidade Clássica, que significa “apontar” ou “indicar”). O autor 

considera os dêiticos como marcadores da subjetividade na linguagem. Os referidos 

marcadores são elementos próprios do contexto discursivo em que ocorrem, a exemplo de 

pronomes pessoais e demonstrativos, advérbios de tempo e lugar, verbos, dentre outros. O 

sujeito confere vida a esses elementos para conseguir interagir com os demais e realizar-se 

enquanto sujeito (PIRES; BARBOZA, 2008). Conforme Lyons (1968 apud RONCARATI, 

2008), a dêixis se refere a traços orientacionais relacionados ao tempo e ao espaço do 

enunciado, abarcando aquele que fala (categoria de pessoa), a locação da situação 

comunicativa (categoria de espaço) e o tempo do discurso (categoria de tempo).  

 A dêixis pessoal codifica o papel dos participantes do ato de fala. O dêitico de 1º 

pessoa faz referência ao falante, o de 2º pessoa ao ouvinte e o de terceira à pessoa ou entidade 

que não inclui falante nem ouvinte (ALMEIDA, 2013). Além dos dêiticos postulados por 

Benveniste, termos afetivos e avaliativos também são indícios de subjetividade. 
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 Assim, todo discurso é marcado pela subjetividade de seus autores. Em cada instância 

de discurso, há um dado sujeito que pode ser percebido pelas escolhas verbais, as quais 

também sinalizam a pessoa que enuncia. A subjetividade se fundamenta por meio do status 

linguístico da "pessoa", sendo o verbo e o pronome as únicas espécies de palavras que se 

submetem a essa categoria. A categoria dos pronomes é a primeira a estabelecer e revelar a 

subjetividade no discurso (BENVENISTE, 1976). Segundo tal autor (1976, p. 280), eles são 

“desprovidos de referência material, não podem ser mal empregados; não afirmando nada, 

não são submetidos à condição de verdade e escapam a toda negação”. 

Definir os pronomes pessoais como contendo os termos eu, tu, ele extingue a noção 

de pessoa, própria apenas de eu/tu. Ele indica um enunciado sobre alguém ou algo, sem fazer 

referência a uma pessoa determinada. Logo, não há o elemento variante e pessoal e, por isso, 

a terceira pessoa exprime a "não-pessoa", representando vários sujeitos, ou nenhum. Ela é útil 

sempre quando a pessoa não é designada ou quando se encontra em uma expressão impessoal. 

Em enunciados de discurso que escapam, de fato, à condição de pessoa, remetendo a uma 

situação objetiva, há o domínio da terceira pessoa, que representa o membro não marcado da 

correlação de pessoa. Os pronomes de terceira pessoa são diferentes de eu e tu pela função e 

pela natureza. Eles só servem como substitutos abreviativos. Por isso, a terceira pessoa se 

combina, devido ao seu aspecto vazio, com qualquer referência de objeto e nunca reflete a 

instância de discurso. Portanto, a classificação em três pessoas paralelas não convém, pois as 

três não são homogêneas. 

 Na primeira e na segunda pessoas, há, ao mesmo tempo, uma pessoa implicada e um 

discurso sobre essa pessoa. Eu designa quem fala e implica um enunciado sobre o eu. Tu é 

designado por eu, que enuncia algo como um predicado de tu. Eu e tu possuem uma unicidade 

específica: cada eu que enuncia e cada tu a quem eu se dirige são únicos. Além disso, eu pode 

virar tu e tu pode virar eu. A essas pessoas pertence uma correlação de subjetividade. Eu ou 

tu só se referem a uma realidade de discurso. Eu só pode ser identificado e valorizado pela 

instância de discurso que o contém. Há uma dupla instância conjugada: instância do eu como 

referente, e instância de discurso contendo eu, como referido. Eu é um signo único, mas 

móvel, que pode ser assumido por todo locutor, desde que ele só remeta à instância do seu 

próprio discurso. Essa propriedade é o fundamento do discurso individual. É, portanto, em 

uma realidade dialética que reúna os termos eu/tu e defina-os pela relação mútua que se 

descobre o fundamento linguístico da subjetividade (BENVENISTE, 1976). No entanto, 

intersubjetividade não é necessariamente uma característica de todas as expressões que se 

referem à segunda pessoa, mas a primeira e a segunda pessoas são fundamentadas no ponto de 
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vista do falante/escrevente e, por isso, apresentam subjetividade (TRAUGOTT; DASHER, 

2003). 

A subjetividade se manifesta no uso da língua, já que é na instância de discurso na 

qual eu designa o locutor que ele se enuncia como sujeito. A linguagem é o que torna possível 

a subjetividade por conter as formas adequadas a sua expressão. O discurso a provoca por ser 

formado de instâncias discretas. A instalação da subjetividade cria dentro e fora da linguagem 

a categoria da pessoa, tendo efeitos diversos, tanto na organização das formas quanto nas 

relações de significação. 

De acordo com Benveniste (1976, p. 255-256), uma das formas de se mascarar a 

subjetividade é o uso do nós, que apresenta a seguinte particularidade: “[...] cria-se em 

inúmeras línguas uma diferenciação da forma verbal da primeira pl. sob dois aspectos 

(inclusivo e exclusivo) que denuncia uma complexidade particular”. Assim, o nós pode ser 

inclusivo ou exclusivo. É inclusivo, como o próprio nome sugere, quando inclui o locutor e o 

interlocutor e é exclusivo quando abarca o locutor e eles (a não-pessoa quantificada), 

excluindo o tu. Há ainda um recurso chamado plural majestático, que consiste em atenuar a 

afirmação muito marcada de eu, que é amplificado para uma pessoa mais ampla e menos 

definida (1976, p. 258). Para o autor, somente eles indica um plural verdadeiro.  

 No que se refere ao slogan, podemos dizer que, apesar da sua aparente objetividade, 

ele apresenta a seguinte aspectualização tripla: é objetivo, na medida em que mostra 

produtos/serviços vinculados ao cotidiano social e à experiência objetiva dos (inter) locutores; 

é subjetivo, em virtude do intento de transmitir boa impressão, o que implica uma visão de 

mundo e um teor de envolvimento da parte do sujeito-locutor; e é intersubjetivo, pois visa 

vender algo por meio de convencimento/persuasão.  

 Consideramos os pressupostos teóricos, conceitos e categorias analíticas mencionados 

como inter-relacionados e relevantes no que tange à urdidura discursiva, à construção de 

sentidos e ao direcionamento da (inter)subjetividade estabelecida na interação. Vimos que, 

para a Linguística Cognitivo-Funcional, discurso é a língua em uso, materializada em textos 

com função e contexto específicos, regidos por regras não-arbitrárias. A língua é uma rede de 

construções, ou pareamentos de forma e função que, no nível do discurso, são chamados de 

padrões (ou construções) discursivo(a)s, os quais auxiliam no entendimento, funcionando 

como frames. As formas linguísticas se devem às estratégias de organização da informação 

usadas pelos falantes/escreventes na interação, o que é orientado pelo julgamento do locutor 

do que é adequado para conseguir a atenção do interlocutor. Em outras palavras, o produtor 

do slogan, por exemplo, tratado aqui como uma construção discursiva, configura o conteúdo 
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linguístico-textual de acordo com a (pré-)visão idealizada que possui de seus interlocutores, 

ajustando, ainda, a linguagem às peculiaridades da situação comunicativa e ao nível de 

subjetividade. Todo texto traz algo de novo, que determina a im/previsibilidade, a 

complexidade e a relevância do discurso, o que será refletido na embalagem linguística, sendo 

estabelecidos, assim, planos, conforme as marcas formais e as intenções comunicativas. Nesse 

sentido, investigamos a natureza funcional das palavras que constituem os slogans e sua 

contribuição informacional para esses textos, de forma a considerar demandas cognitivas e 

interacionais. 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO SLOGAN 

 

 Neste capítulo, dedicamo-nos a caracterizar o slogan, apresentando brevemente seu 

percurso histórico, seus aspectos formais e funcionais básicos e sua relação com a persuasão e 

a teoria dos Atos de Fala. 

 

2.1 Publicidade 

 

 Carvalho (1995) esclarece que o discurso publicitário é uma subdivisão do 

propagandístico que, por sua vez, tem origem no discurso religioso. O discurso da 

propaganda, palavra originada de propagare (semear), era utilizado para semear a fé católica 

entre pagãos, por meio da narração, descrição ou persuasão. Esse discurso deu origem ao atual 

discurso propagandístico que, conforme a autora, se subdivide em propaganda (discursos 

político, ideológico, institucional e também comercial) e publicidade (apenas mensagens 

comerciais). A autora mostra ainda que o traço diferenciador dessas mensagens é o universo 

nelas explorado: a propaganda política se volta para valores éticos, ao passo que a publicidade 

comercial explora o universo dos desejos.  

 Iasbeck (2002, p. 21), por sua vez, afirma que alguns autores, como visto acima, 

  

entendem propaganda como a divulgação de ideias, de modo persuasivo, com 

nítidas intenções ideológicas […], diferenciando-a de publicidade, palavra mais 
associada à divulgação de produtos por anúncios comerciais. […] Porém, o 

Dicionário de Comunicação, de Rabaça e Barbosa, esclarece que 'no Brasil e em 

alguns países de língua latina, as palavras propaganda e publicidade são geralmente 

usadas com o mesmo sentido, e esta tendência parece ser definitiva, 

independentemente das tentativas de definição que possam ser elaboradas em 

dicionários ou em livros acadêmicos.' (RABAÇA, 1978, p. 378). 
 

 Ainda a respeito, Sant'anna, Rocha Júnior e Garcia (2013, p. 59) esclarecem que, “em 

virtude da origem eclesiástica da palavra, muitos preferem usar publicidade em vez de 

propaganda; contudo, hoje em dia, ambos os termos são usados indistintamente, 

particularmente no Brasil”. Considerando que não é objetivo do nosso trabalho detalhar essa 

discussão terminológica, optamos por adotar a diferença e utilizar o termo publicidade. 

 Para Sampaio (2003 apud RAMALHO, 2010), publicidade é a manipulação planejada 

da comunicação, que objetiva, pela persuasão, promover comportamentos em benefício de 

quem a utiliza. O termo publicidade vem do latim publics e, no início, era usado com o 

sentido de “tornar público”. Posteriormente, foi utilizado com sentido jurídico e, no século 



44 
 

XIX, adquiriu o atual sentido comercial.  

 Conforme Barbosa (2006), o termo Publizistik surgiu no final dos anos 1920, 

abrangendo os estudos de comunicação do jornal e de meios emergentes como o rádio e o 

cinema. Após a II Guerra Mundial, os estudos em comunicação na Alemanha foram 

estabelecidos novamente sob esse título. Porém, segundo a autora, a afirmação dos estudos de 

comunicação só ocorreu, de fato, no pós-II Guerra Mundial, nos Estados Unidos.  

 Apenas recentemente vêm se intensificando, em nível mundial, os estudos sobre a 

publicidade e seu discurso. Mas esse interesse é oriundo de uma demanda de mercado 

(PRUDENCIO; VIEIRA, 2011). Desde 1913, universidades norte-americanas já viam a 

publicidade não apenas como forma de venda, mas também como saber cultural. No Brasil, 

no entanto, essa tendência pouco se desenvolveu, dando-se maior ênfase à importação de 

reflexões estrangeiras e utilizando-se fórmulas antigas e bem sucedidas em detrimento de 

inovações, apesar das novas tecnologias e mídias. 

 O principal objetivo da linguagem publicitária é tentar conduzir o interlocutor a 

realizar algo ou, simplesmente, a crer em algo, funcionando como uma mediadora entre o 

produto/serviço e o consumidor. O discurso publicitário “projeta sonhos e desejos que se 

realizam nas imagens 'virtuais'” (NAGAMINI, 2004, p. 43), e discutir sobre a imagem, 

conforme Barros (1999, p. 21), é discutir sobretudo “a historização da cultura expressa nesses 

suportes e sua materialização no cotidiano através de uma rede silenciosa de práticas do 

olhar”. Nagamini (2004, p. 76) afirma que a publicidade “é mais do que um mecanismo de 

estratégia de venda; ela é um reflexo da sociedade na medida em que espelha valores sociais e 

reconstrói arquétipos que estão no imaginário de todos”. A autora nos diz ainda que a 

publicidade “projeta um sujeito com sonhos e desejos comuns” e que o discurso publicitário é 

construído por meio “de imagens que irão resgatar aspectos do individual no coletivo” (2004, 

p. 75).  

 

2.2 Aspectos formais e funcionais do slogan 

  

Conforme já mencionamos, o slogan consiste em um recurso responsável por 

construir imagens. Da mesma forma que a língua, os slogans não são imutáveis. A palavra 

provém do gaélico (língua do povo celta), mais especificamente da expressão sluagh-ghairm, 

que significava “grito de guerra de um clã” (IASBECK, 2002). Assim, a origem do termo é 

bélica. “Suas marcas características já estariam inscritas na etimologia, como concisão, 

eufonia e sentido de elevação, para incentivar os guerreiros a atacar seus inimigos”, informa 
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Duarte (2009, p. 02). 

 Ao longo do tempo, tal “grito de guerra” passou por transformações e recebeu diversos 

significados. Sua conversão em instrumento de propaganda se deve ao desenvolvimento dos 

meios de comunicação de massa e sua evolução sofreu a influência direta das transformações 

da mídia. Na época dos "reclames", o rádio era o meio de comunicação dominante e o 

principal transmissor dos slogans, que precisavam concentrar a essência da mensagem 

publicitária. Por isso, eles possuíam estruturas rígidas, apresentando rimas, jogos de palavras e 

o nome da marca integrado, o que se destinava à memorização (MAINGUENEAU, 2001). 

Exemplificam isso os slogans (11), (12), (13), (14) e (15):  

 

(11) “Dura lex, sed lex, no cabelo só Gumex” (Gumex) 

(BASTOS TIGRE, 1918 APUD INMETRO; IDEC, 2002.) 

(12) “É mais fácil um burro voar que a Esquina da Sorte falhar” (Esquina da Sorte) 

(13) “Com guarda-chuva Ferretti, pode chover canivete” (Guarda-chuva Ferretti) 

(CADENA, 1980, p.59.) 

(14) “Onde outros ficam... Jeep Willys passa” (Jeep Willys) 

(Disponível em: <http://www.propagandasantigas.blogger.com.br/>. Acesso em: 29 jun. 

2015.) 

(15) “Se é Bayer, é bom” (Bayer) 

(Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/bayer-se-bayer-

bom.html>. Acesso em: 29 jun. 2015.) 

 

 Os slogans atuais, de forma geral, libertam-se das estruturas fortes, apresentam-se 

separados dos nomes das marcas e são difundidos por diversos meios, sendo assimilados 

mentalmente com outros signos. Não são fórmulas autônomas, mas integrantes de discursos 

com variadas dimensões e funções (MAINGUENEAU, 2001). O atual slogan publicitário 

herdou tradições milenares das frases feitas e dos ditos populares. Segundo Reboul (1986, p. 

11), “o slogan moderno é uma espécie de cadinho em que realiza a liga dos metais mais duros 

do provérbio, do emblema, da máxima, da divisa, do grito da multidão”. Iasbeck (2002, p. 

189) acrescenta:  

 

Para entendermos como se dá a produção de sentido no slogan publicitário, não 

poderíamos deixar de buscar sua origem, seus parentescos com outras fórmulas 

verbais que o antecederam historicamente e que, muitas delas, ainda convivem 

produtivamente com ele. As frases proverbiais, que sintetizam 'sabedorias' de fácil 

consumo, ao lado das máximas, que reduzem filosofias a algumas palavras de efeito, 

http://www.propagandasantigas.blogger.com.br/
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/bayer-se-bayer-bom.html
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/bayer-se-bayer-bom.html
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dos lemas e das palavras de ordem, que incitam e impedem a reflexão e dos ditos 

populares, compactações 'morais' vulgarizadas, estão na origem do caráter 

persuasivo dos modernos slogans publicitários, legando-lhes uma série de outras 

características formais, como a brevidade, o impacto, o anonimato, a autoridade e a 

competência para a comunicação imediata. 
 

 Reboul (1986, p. 25) afirma, ainda, que “o poder do slogan reside tanto em sua forma 

quanto em seu sentido, ou antes, no relacionamento forma/sentido”. 

 Luiz Carlos Iasbeck propõe, no livro “A arte dos slogans: as técnicas de construção 

das frases de efeito do texto publicitário”, uma abordagem cultural e semiótica da 

comunicação persuasiva da publicidade, em específico de slogans de bancos, embasado em 

noções sobre semiótica da cultura e sobre a comunicação e seus símbolos. Na referida obra 

(2002, p. 58), encontramos o seguinte: 

 

os antigos já sabiam que, para promover mudança de comportamento em um grande 

número de pessoas, nada mais funcional que um discurso curto, plástico e direto. 

Um sintagma verbal bem arquitetado e acusticamente agradável pode ser facilmente 

memorizado e incansavelmente repetido. 
 

 Assim, os slogans nasceram antes da propaganda e da publicidade e existem fora 

delas, que se apoderaram de uma arma já existente (REBOUL, 1986). Quando a publicidade 

se desenvolveu, o slogan se consagrou identificando/simbolizando ideologias, mas já estava, 

há séculos, consolidado na tradição oral.  

 Em um breve percurso histórico, Silva e Rigolon (2009) nos mostram que os ingleses 

adotaram o termo slogan por volta do século XIV e, no século XIX, o transformaram em 

divisa de partido e, posteriormente, em termo de caráter eleitoral. Aproximadamente em 1927, 

o termo chegou à França com o sentido publicitário de divisa comercial atribuído pelos 

americanos e, a seguir, em 1930, adquiriu um sentido político, sendo reconhecido 

publicamente como peça fundamental no marketing
8
 político. Antes de ser utilizado em 

anúncios de jornais, revistas e outdoors, foi utilizado em legendas e insígnias por pregoeiros 

ambulantes. De fato, o período compreendido entre 1930 e 1945 foi a época da revelação dos 

slogans que, mesmo com as mudanças ocorridas nos textos publicitários, especialmente no 

final dos anos 1980, foram mantidos (CAMPOS-TOSCANO, 2009).  

  O slogan é utilizado em um tipo de comunicação unilateral que se destina à repetição 

por incontáveis locutores. Sendo composto por uma frase ou um grupo de frases, pode 

                                                             
8 Para muitos autores, o marketing sempre existiu, mas só passou a ser estudado como disciplina recentemente. 

Philip Kotler (2005 apud García, 2010) associa o surgimento do marketing com o do homem, citando, como 

exemplo, a história bíblica na qual Eva, persuadida primeiramente pela serpente, leva Adão a comer o fruto 

proibido, sendo a serpente a primeira especialista em marketing.  



47 
 

apresentar rimas, simetrias silábicas, sintáticas ou lexicais, trocadilhos, provérbios, 

ambiguidades, entre outros recursos léxico-gramaticais. Assim, constitui uma espécie de 

citação do seu emissor, que não se responsabiliza por ele, apenas apresenta-o como uma 

citação sem fonte explícita - supostamente conhecida dos destinatários (MAINGUENEAU, 

2001). Reboul (1986, p. 13) define: 

 

Slogan: quando o enunciado comporta não apenas uma indicação, um conselho ou 

uma norma, mas uma pressão; quando as palavras não desempenham mais uma 

função de informar ou prescrever, mas a de mandar fazer; quando a linguagem não 

serve mais para produzir coisa diferente do que diz. Slogan, quando a fala é uma 
arma. 

 

 O autor mostra que “o termo inglês que traduziria a nuance pejorativa de nosso 'slogan' 

seria catchword: palavra-engodo!” (p. 07). Trata-se de um elemento multifário concernente às 

seguintes áreas: Filosofia Analítica, Retórica, Psicologia Social, Psicanálise, História, 

Publicidade e Propaganda, Linguística (REBOUL, 1986). Iasbeck (2002) nos diz que uma 

frase se caracteriza como um slogan mais pela forma do que pelo conteúdo, a qual, em geral, 

apresenta uma ou várias destas características: brevidade, condensação, autoridade, prestígio, 

anonimato, ambiguidade, humor, impacto, cadência, comunicação imediata, repetição. Ilustra 

várias dessas características o dado (16), bastante adequado para uma livraria, tendo em vista 

que imediatamente remete o interlocutor a uma clássica frase da literatura mundial (“Ser ou 

não ser, eis a questão”), atribuída ao personagem Hamlet, do escritor inglês William 

Shakespeare:  

  

(16) “Ler ou não ser” (Livraria Siciliano)  

(Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/livraria-siciliano-o-

comrcio-da.html>. Acesso em: 29 jun. 2015.) 

  

 Ainda segundo o autor, os slogans são “verdadeiros 'gritos de guerra' a reunirem 

multidões em torno de uma causa, mesmo que tal causa – não tão nobre assim – seja o 

consumo de determinado bem, serviço ou ideia política” (p. 70). A informação transmitida por 

eles deve ser funcional, atrativa e credível, fornecendo aos interlocutores a imagem mais 

favorável possível do produto/serviço oferecido ou da loja/prestadora de serviços. Produto é 

tudo com o que o indivíduo pode satisfazer suas necessidades e desejos, seja algo físico ou 

intangível. Os bens físicos são adquiridos pelo serviço que prestam e os intangíveis envolvem 

qualquer atuação que uma pessoa ou grupo oferece, sem transmissão de propriedade, de forma 
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que ambos envolvem prestação de serviços. Assim, o conceito de produto está mais centrado 

nos benefícios que a sua aquisição pode gerar do que nas características físicas. Já o conceito 

de serviço relaciona-se com a aplicação de esforço humano ou mecânico a pessoas, animais ou 

objetos, o que leva a uma divisão dos serviços conforme o nível de intervenção das pessoas ou 

máquinas: o serviço pode ser totalmente mecanizado, parcialmente mecanizado ou envolver a 

aplicação de conhecimento humano e habilidade pessoal (GARCÍA, 2010). Duarte (2009, p. 

05) acrescenta ainda que “o slogan vive a contradição de servir à mercadoria e, ao mesmo 

tempo, ensaiar a utopia de um mundo mais belo pela harmonia das formas”. 

 

2.3 Slogan e persuasão 

 

  Os slogans utilizam muito mais a sedução do que a convicção para persuadir o 

consumidor (BARBOSA, 2006). Barreto (2004, p. 123) assegura que 

 

a Propaganda é irracional, unilateral, discriminatória, apenas pseudo-coloquial. Ela 

persuade, move as pessoas: através de informações, ideologicamente verdadeiras ou 

não; através da humanização, sincera ou não; através de simbolismos e folguedos 

freudianos; através de erotismo e de promessas a todos os seus sentidos; através 
tantas vezes, de uma atmosfera onírica, irreal, aquela atmosfera de lares felizes, de 

nenês, papais, mamães e totós adoráveis, de juventude esfuziante em buggies que se 

despencam por praias ensolaradas, de automóveis que estacionam perto de 

palacetes, iates, aviões a jato particulares... Tudo o que você quer, tudo de que você 

gosta, tudo o que você merece [...]. 
 

 A ausência/precariedade das imagens no início da publicidade comercial forçou o 

desenvolvimento de uma retórica persuasiva reconhecida, depois, como a marca do texto 

publicitário. Dessa forma, o slogan utiliza algo que é objeto de estudo do homem desde a 

Antiguidade Grega: a persuasão. Se os gregos utilizavam o discurso persuasivo como 

ferramenta ideal para tratar da política, as sociedades atuais usam a persuasão em todos os 

âmbitos da vida (FIDALGO, 2010). O uso da linguagem como forma de ação e persuasão 

evidencia-se nos slogans, que articulam vários elementos para provocar determinado efeito de 

caráter consumista no interlocutor.  

 Vale esclarecer que, conforme a distinção clássica entre convencimento e persuasão, 

os meios de convencer são racionais e dirigidos ao entendimento, ao passo que os meios de 

persuadir são irracionais e agem sobre a vontade e a emoção. Os meios de persuasão técnicos 

se repartem em três grupos: ethos, o caráter do orador (não o seu caráter real ou as opiniões 

prévias sobre ele, mas a impressão que passa de si por meio do seu discurso; para ser 

confiável, um orador precisa ser reconhecido por sua racionalidade, excelência e 
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benevolência); pathos, a emoção do auditório e logos, a argumentação (a parte mais 

importante da oratória) (SOUSA, 2005). 

 Sant'anna, Rocha Júnior e Garcia (2013, p. 160) citam o seguinte exemplo ao 

diferenciar um texto racional de um emotivo, em se tratando de publicidade: “Enquanto o 

texto racional vende uma loção, o texto emotivo vende a beleza dos cabelos (efeito) e o maior 

atrativo que dão ao indivíduo (efeito de efeito). Pelo primeiro, vendemos um livro; pelo 

segundo, cultura – ou diversão”. A esse respeito, os autores complementam (p. 91): 

 

Ao público interessa muito mais a satisfação que pode obter com o produto do que o 

próprio produto. Para se adotar o ponto de vista do público, muitas vezes é melhor a 

adoção de argumentos afetivos indiretos, por serem, no caso, mais poderosos que os 

argumentos diretos. Existem múltiplos exemplos típicos da superioridade dos textos 

sugestivos (human interest copy) sobre os textos explicativos (reasons-why copy).  
  

 Para Baudrillard (1995), sociólogo francês que se dedicou, em grande parte de sua 

obra, a explicar mecanismos utilizados pela publicidade para manipular as massas, o 

consumidor consiste em um indivíduo ativo, que sofre indução e estímulos para reagir, 

conscientemente ou não, de certa forma. Assim, o receptor do texto publicitário possui uma 

liberdade limitada para criar um mundo imaginário, tendo em vista que "os padrões 

veiculados dificilmente fogem do já instituído, para não afastar o receptor da mensagem, nem 

romper o grau de afinidade necessário para a compra do produto" (NAGAMINI, 2004, p. 45).  

 

2.4 Slogan e a teoria dos Atos de Fala 

   

Em sua teoria dos Atos de Fala, John L. Austin (1990) argumenta que as palavras 

realizam ações, os atos de fala, tidos como as unidades básicas de significação. Inicialmente, o 

autor fez uma distinção entre os enunciados que tinham a função de constatar/descrever a 

realidade, chamados de constativos, e aqueles que tinham a função de realizar ações, os 

performativos. Posteriormente, o termo performativo tornou-se sinônimo de ato de fala e, para 

o autor, em qualquer enunciado, coexistem os seguintes atos de fala: ato locucionário (ato de 

dizer algo, proferir uma sentença com sentido e referência, conforme as regras da língua); ato 

ilocucionário (ato que se realiza no enunciado e atribui a este uma determinada força - apelo, 

crítica, advertência, ameaça, promessa, pergunta, asserção, ordem -, chamada de força 

ilocucionária, revelando a intenção de quem diz); e ato perlocucionário (produção, sobre os 

sentimentos, pensamentos ou ações do interlocutor, de um efeito - contingente às 

circunstâncias da enunciação - exercido pelos atos locucionário e ilocucionário, como 
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convencer, persuadir, comover, incitar, alarmar, obrigar etc).  

Além dessa distinção, Austin diferenciou os atos de fala diretos dos indiretos. O ato de 

fala é considerado direto quando realizado por meio de formas linguísticas especializadas para 

esse fim. É indireto quando realizado por meio do empréstimo de recursos de outro tipo de 

ato, de forma que o significado é a soma de informações linguísticas e extralinguísticas 

(BARBOSA, 2010). Nesse sentido, os atos de fala indiretos são realizados por meio do 

conhecimento de mundo do interlocutor, que pode perceber ou não qual é a ação implícita no 

enunciado (MENEGUSSO; MENGARDA, 2008). 

Assim, com as palavras também são feitas coisas: promessas, afirmações, avisos. 

Nisso está a força da língua. Com uma frase, a exemplo do slogan, são realizadas funções 

pragmáticas como descrever algo, exprimir uma intenção e estabelecer uma relação entre o 

escrevente e o leitor. Dessa forma, todo ato de fala pode ser analisado em seu conteúdo 

proposicional, na perspectiva de uma análise lógico-semântica, e em seu conteúdo intencional, 

na perspectiva da relação entre subjetividade e intersubjetividade. Em outras palavras, todo 

enunciado pode ser analisado sob o aspecto relacional, intersubjetivo, e sob o aspecto de 

conteúdo, sobre o qual se faz a comunicação (FIDALGO, 1998). 

   

2.5 O slogan empresarial 

 

Os slogans, de forma geral, estão ancorados na situação comunicativa na qual estão 

inseridos. Eles não devem ser analisados fora do seu contexto, sob o risco de ficarem 

inapreensíveis (IASBECK, 2002). Maingueneau (2001, p. 171) defende que muitos deles 

"podem conter embreantes e nomes próprios, que, por razões diversas, são inseparáveis de 

contextos particulares". Para Iasbeck (2002), é preciso examinar o contexto no qual age e 

interage o slogan, considerando os (outros) elementos publicitários e os culturais de uma 

sociedade na qual pretende interferir, uma vez que é na totalidade do discurso (inclusas as 

relações extratextuais) que o efeito sociocultural da publicidade é produzido. Ainda segundo o 

autor, os slogans possuem um prazo curto de validade, permanecendo ativos por um período 

maior de tempo apenas em alguns casos. São efêmeros pela forma e pelo conteúdo (KAISER, 

2003).  

 Para Hauptmann (2012, p. 03),  

 

o slogan não é apenas um recurso técnico típico do discurso da publicidade e 

propaganda, como é possível imaginar numa análise superficial. Assim como uma 

metáfora conceitual (LAKOFF, 2002) é mais do que um artifício de embelezamento 
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de um texto, o slogan também ordena e orienta pensamentos e comportamentos. 
 

 Assim, os slogans estão relacionados principalmente à sugestão e têm o objetivo de 

fixar na memória dos possíveis consumidores ou do público a associação entre um nome de 

empresa/produto e um argumento que implica persuasão para o ato de comprar. Por isso, eles 

são mnemônicos. Sua principal função é "vender" algo, por meio de palavras que, mais do que 

informar, atraem, pressionam e até ordenam. Trata-se de uma espécie de investimento, em que 

o importante é "ganhar" e não apenas "competir", tendo em vista que, para o emissor, a vitória 

equivale a retorno financeiro. 

 A esse respeito, Kaiser (2003, p. 41) afirma que “sob a forma de slogans [...], muito 

bem elaborados do ponto de vista psicológico, semântico e sintático, explica-se aos potenciais 

clientes as suas necessidades, para logo a seguir se lhes indicar também o caminho ou o meio 

de as satisfazer”. Por essa função e por realizar ações ao mesmo tempo interpessoais e 

intraindividuais, o slogan tem atraído a atenção da Linguística nos últimos anos, sendo, até os 

dias atuais, o elemento central dos estudos acerca do discurso publicitário (KAISER, 2003).  

 Todos os homens têm (ou são levados a imaginá-lo) necessidades
10

 ou carências, que 

geram impulsos para agir visando desfazer-se da sensação de falta física ou psicológica 

(CARVALHO; LINS; WANDERLEY, 2010). O discurso publicitário leva seus interlocutores 

a crerem que tais lacunas podem ser preenchidas por meio do consumo de determinados 

produtos ou serviços (CARVALHO, 2008), que são introduzidos no mundo real do 

consumidor. Dessa forma, o objeto adquire valor social simbólico maior do que seu valor de 

uso (SILVA, 2009), criando o mito da necessidade. O interesse maior da civilização 

tecnológica está na solução de problemas reais e com significado econômico. Porém, mesmo 

quando não existem, necessidades e problemas são criados de forma não espontânea para 

permitir, posteriormente, a venda da solução, também inventada (BARRETO, 2004).  

 O slogan, para levar o indivíduo a comprar/contratar o produto/serviço anunciado, 

apela a uma necessidade (despertando um desejo) ou excita um desejo já consciente, 

funcionando como um estímulo. Mas não é a imposição de um estímulo que leva o indivíduo 

a agir, mas a capacidade do objeto em satisfazer a uma necessidade que aquele tenha 

(SANT'ANNA; ROCHA JÚNIOR; GARCIA, 2013). 

                                                             
10  

Necessidade consiste em ruptura do equilíbrio do organismo. Ela é o motor da ação humana, ao passo que o 

desejo (expressão consciente da necessidade) é quem de fato coloca o motor em ação (SANT'ANNA; ROCHA 

JÚNIOR; GARCIA, 2013). John Maynard Keynes (1963 apud GARCÍA, 2010) classifica as necessidades em: 

absolutas, experimentadas por qualquer indivíduo independentemente dos demais, sendo limitadas, pois 

desaparecem à medida que são satisfeitas; e relativas, cuja satisfação eleva o indivíduo acima dos demais, 

fazendo-o sentir-se superior, sendo infinitas.  
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 Quem cria um slogan busca usar uma linguagem adequada ao público consumidor, 

que é amplo e diverso, construindo, em geral, estruturas sintáticas simples e adotando a 

variedade coloquial da língua. Vejamos como isso acontece nos slogans (17), (18), (19) e 

(20), extraídos do corpus em estudo: 

 

(17) "A farmácia da gente" (Drogão popular) 

(18) "Muito pano pra manga" (Mulambo novo) 

(19) "Muito mais em conta" (A Nordestina) 

(20) “Tá na sua mão” (Carioca's Bar) 

 

 As formas reduzidas “pra” (para) e “tá” (está), bem como a forma pronominal “a 

gente” e o coloquialismo “em conta” representam estruturas próprias da fala espontânea, 

menos monitorada, e caracterizam os slogans em que ocorrem como textos informais. 

Provavelmente essas características relacionam-se ao público a que atendem os comércios 

cujos slogans constituem as amostras. Para Iasbeck (2002), com o uso do caráter coloquial, o 

slogan pode ser entendido com um “conselho de amigo”, ganhando em afetividade, 

intimidade e aproximação com o leitor, com quem é simulado um diálogo.  

 No slogan, as frases entrecortadas e imprecisas sintaticamente, típicas da tradição oral, 

compactam ideias, são mais facilmente processadas e arquivadas na mente e abrem espaços a 

serem preenchidos pela imaginação leitora, que ajudará na construção do sentido (IASBECK, 

2002). Isso ocorre em virtude da necessidade de captar rapidamente a atenção do interlocutor 

e diminuir o tempo de leitura. Assim, o leitor se torna, indiretamente, coautor da proposição, 

na medida em que estabelece a relação entre o produto e a empresa, e oferece menos 

resistência à persuasão (IASBECK, 2002).  

 A respeito disso, Barbosa (2006, p. 24) explica que  

 

uma decorrência da brevidade é a falta de marcadores de coerência convencionais 

[…]. Embora sem os marcadores convencionais, as propagandas mantêm a coerência 

por meio das pistas e sinalizações lexicais que ocorrem no texto: famílias de 
palavras, relações semânticas de qualquer natureza e pronomes relacionados a 

antecedentes.  
 

 Citando Möckelmann/Zander, Kaiser (2003, p. 50) diz ainda:  

 

só um cuidado e um cálculo extremos é que podem, pois, fazer do slogan aquilo que 

ele hoje é: uma base imaginativa que, por um lado, comporta múltiplas informações, 

mas que por outro, tem de oferecer suficiente espaço de manobra para desafiar o 
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destinatário e o obrigar a colaborar. 
  

 Apesar desse espaço a ser preenchido pelo leitor, o slogan não tolera o processamento 

da reflexão, conforme nos mostra Reboul (1986, p. 94): 

 

o essencial para que um slogan seja eficaz não é que se creia nele […]; o essencial é 

que o slogan agrade e que o repitam. Bastaria refletir para se dar conta daquilo que 

ele tem de sumário no que afirma, de ilusório no que promete, de sofístico no que 

demonstra. Mas o bom slogan impede de refletir. […] Grosseiro ou refinado, 

figurado ou racional, o slogan é o tipo mesmo do pensamento-para-agir; o 

importante não é que se creia no que ele diz, mas que não se tenha a idéia de voltar-

se para o que ele diz, de refletir. 
 

 O autor acrescenta que,  

 

graças à sua concisão […] o slogan faz-nos agir sem escolher. Mas, além desse 

poder, […] ele goza de um poder singularmente mais perigoso; o slogan é um 

'pensamento' que pára o pensamento, adormece-lhe a vigilância, suspende-lhe a 

responsabilidade; um pensamento que me oferece a satisfação, o consolo, o prazer de 

pensar em meu lugar. (p. 95) 
 

 Os slogans tendem a se concentrar mais nos interlocutores do que nos anunciantes, o 

que não implica, necessariamente, a predominância de sintagmas na forma imperativa. De 

certa forma, todo texto publicitário pode ser visto como um comando, que deve ser, porém, 

atenuado de várias formas, a exemplo do desvio da atenção dos interlocutores para atributos 

do produto/serviço (BARBOSA, 2006) ou mesmo da própria empresa. Como não há ordem 

explícita, a mensagem do slogan, por meio de afirmações no modo declarativo, pode ser 

recebida como troca de conhecimento e como mera informação, o que é eficaz para levar 

estrategicamente o leitor à ação (RAMALHO, 2010). Por meio dessa estratégia, é simulada 

uma relação de amizade e afeição com o consumidor (BARBOSA, 2010). Sobre isso, 

Sant'Anna, Rocha Júnior e Garcia (2013, p. 85) declaram: 

 

A sugestão pode ser direta quando se caracteriza por uma ordem, um convite: 

compre, faça, experimente, beba... Ela é indireta se não tenta impor uma conduta, 

não dá uma ordem. Limita-se a depositar na mente a idéia e a deixa fermentar. Ela dá 

ao indivíduo a sensação de que está comprando, e não de que alguém está lhe 

querendo vender. Nos últimos tempos, essa tem sido a grande tendência da 
propaganda mundial: buscar sair de um sentido imperativo para um sentido 

propositivo. 
  

 A mensagem publicitária apresenta uma dimensão referencial e, simultaneamente, uma 

especificidade subjetiva. Por um lado, apresenta algo, por outro, qualifica-o (CAMILO, 2010). 

Os slogans têm um caráter/conteúdo referencial, uma vez que apresentam informações sobre 
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um produto/serviço. Disso resulta um efeito de aparente objetividade e de isenção no que diz 

respeito à afetividade e emoção do escrevente. Em relação a isso, Reboul (1986, p. 28) afirma 

que “o verdadeiro slogan enuncia-se sob a forma do 'diz-se' […], em que o 'se', pelo fato de 

permanecer anônimo, parece ser uma garantia de objetividade”.  

 Com base no exposto, escolhemos textos para compor o nosso corpus considerando a 

seguinte caracterização de slogan, que resume o que já foi mencionado: frase condensada, 

efêmera, sugestiva, sintaticamente simples, sem fonte explícita, ancorada contextualmente, 

com uma determinada cadência rítmica, utilizada como “arma” persuasiva para provocar um 

efeito de caráter consumista no interlocutor, por meio do fornecimento de uma imagem 

favorável do produto/serviço/empresa. A mensagem do slogan não necessariamente aparece 

na forma imperativa, apresenta uma dimensão referencial e uma especificidade subjetiva, bem 

como uma linguagem adequada ao público consumidor, e visa a comunicação imediata e a 

memorização, sem o processamento da reflexão. Adotamos, nesta pesquisa, a terminologia 

slogan empresarial para referir-nos aos textos do corpus, compreendidos como uma 

construção discursiva, conforme discutiremos no capítulo da análise dos dados. 
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CAPÍTULO 3 - O SLOGAN EMPRESARIAL COMO UMA CONSTRUÇÃO 

DISCURSIVA 

 

 Neste capítulo, realizamos uma investigação apreciativa dos aspectos funcionais e 

formais do slogan empresarial, apresentando, ainda, a quantificação e os percentuais dos 

dados relativos a esses aspectos e considerando os conceitos e as categorias analíticas 

propostos no embasamento teórico. A análise aqui empreendida encaminha-se no sentido de 

verificar se o slogan empresarial constitui, de fato, um pareamento forma-função no nível 

textual/discursivo, ou seja, uma construção discursiva, conforme Östman e Fried (2005). 

Utilizamos a proposta de Croft (2001) e Croft e Cruse (2004) de representação simbólica das 

construções, exposta na página 23 deste trabalho, abordando, primeiramente, os aspectos 

funcionais do slogan e, na sequência, os aspectos formais. Vale salientar que as propriedades 

da função (discursivas, semânticas e pragmáticas) e da forma (fonológicas, morfológicas e 

sintáticas) não são tratadas isoladamente, mas de forma integrada, tendo em vista que muitas 

questões se relacionam simultaneamente a mais de uma propriedade.  

 

3.1 Aspectos funcionais do slogan empresarial 

 

 Esta seção contempla a descrição dos aspectos funcionais do slogan empresarial, 

abordados na seguinte ordem: ancoragem contextual, atos perlocucionários, forças 

ilocucionárias, informatividade, viés discursivo e perspectivação. Vale salientar que a 

ancoragem contextual, embora não tenha sido tratada isoladamente na fundamentação teórica, 

mereceu destaque em virtude de sua importância para a compreensão global dos slogans e, 

consequentemente, da língua(gem). 

   

3.1.1 Ancoragem contextual 

 

 Verificamos que os slogans ancoram-se na situação comunicativa na qual estão 

inseridos. A esse respeito, Martelotta (2011) defende que formar uma frase – ou uma 

sequência de frases – não significa apenas juntar palavras de maneira lógica, mas estabelecer 

uma relação de adaptação entre essas estruturas e o contexto em que elas são usadas. 

 Atente-se para o dado (21): 

 

(21) “Gente da terra da gente” (Nordestão) 
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 Nesse slogan, a repetição do termo "gente" não é aleatória e serve para destacar a 

ideia de que o supermercado em questão é o único verdadeiramente "natural" da região 

Nordeste. O slogan sugere uma igualdade entre o supermercado e os consumidores, que 

devem valorizar o que é próprio do seu estado em detrimento daquilo que vem de outros 

lugares. Além disso, ser um supermercado “da terra da gente” é uma afirmação que pode ser 

traduzida por proximidade, amizade e confiança, na medida em que insinua um 

compartilhamento de signos comuns. Vale salientar ainda que tal supermercado surgiu em um 

período em que só existiam, em nossa região, supermercados como o Carrefour e o Pão de 

Açúcar, oriundos de outras localidades, até mesmo estrangeiras, como é o caso do Carrefour. 

Assim, o próprio nome do supermercado e seu slogan não podem ser entendidos se o contexto 

de uso não for considerado, como propõe a Linguística Cognitivo-Funcional.  

 Da mesma forma, a compreensão dos slogans (22), (23), (24) e (25) fica 

comprometida se não for determinada a referência da palavra “aqui”, relacionada às próprias 

empresas:  

 

(22) “A sua festa começa aqui!” (Mais festas) 

(23) “Aqui sua economia também é gigante” (O gigante da madeira) 

(24) “Aqui você é importante” (Ótica Vip) 

(25) “Saúde e economia na dose certa, é aqui!” (Drogaria Dose Certa) 

 

 Esse locativo cria pressupostos e sugere a capacidade de o produtor do slogan 

direcionar seu interlocutor, trazendo para si a responsabilidade de indicar a opinião 

(supostamente correta) a ser considerada por este. É o contexto quem determina a forma 

como a existência dos objetos é comunicada e interpretada (CAMILO, 2010), sendo as 

escolhas feitas, por parte do possível comprador, mediante a informação e a persuasão 

publicitárias (FIDALGO, 2010).  

 Com relação ao produto/serviço oferecido, podemos perceber que, na maioria dos 

slogans, essa informação só pode ser recuperada com dados extralinguísticos, ao passo que 

somente em alguns casos é possível perceber o que é ofertado a partir do próprio slogan. 

Assim, adotamos a noção de um continuum, que vai de uma maior explicitude linguística, 

passa por uma explicitude parcial e culmina em uma menor explicitude, conforme exposto a 

seguir:  
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Mais explícito  >  Parcialmente explícito  >  Menos explícito 

 

 São exemplares de slogans ditos “mais explícitos” as amostras de (26) a (30): 

 

(26) “Parafuso para toda obra” (Centpar) 

(27) “Onde a tradição é comer bem!” (Churrascaria Gaúcha)        

(28) “A livraria do abençoado” (Livraria Evangélica Getsêmani) 

(29) “O jeitinho caseiro de fazer bolo” (Casa do Bolo) 

(30) “O salão de beleza da sua moto” (Lava motos Cidade do sol) 

 

 Esses slogans explicitam em sua configuração, sem muita necessidade de mais 

informação e/ou de dados contextuais, o tipo de produto/serviço oferecido, a saber: parafusos, 

refeições (em geral), livros (e produtos relacionados), bolos caseiros e serviços de lavagem 

em motos. Assim, os termos utilizados nesses slogans codificam uma elaboração em detalhes 

mais precisos dos produtos/serviços. Mesmo no caso dos verbos fazer e comer, em que a 

segunda ação é mais especificada do que a primeira, esta é complementada pelo termo “bolo” 

e pela expressão “o jeitinho caseiro”.  

 Ressalvamos que, mesmo no caso desses slogans, que necessitam de pouca 

informação não linguística, conta-se com o conhecimento de mundo dos leitores, que 

precisam estabelecer relação de similaridade, por exemplo, entre os “reparos” positivos feitos 

em um salão de beleza e o tratamento que é dispensado às motos no lava motos. Em 

publicidade, fazer com que o slogan necessite da experiência de seu interpretante para ganhar 

sentido é um recurso eficaz, pois aproxima o potencial consumidor do produto ou serviço. 

 Os slogans de (31) a (35), por sua vez, classificados como parcialmente explícitos, 

apontam indícios do que é ofertado, mas não é possível saber ao certo quais são os 

produtos/serviços em questão: 

 

(31) “Momentos recheados de sabor” (BombomCafé) 

(32) “A casa do homem do campo” (Zona Norte rações) 

(33) “A sua visão em boas mãos” (Ótica Jefter) 

(34) “A carne que você ama.” (Du Beef churrascaria) 

(35) “Carnes com sabor e qualidade” (Frigoiás) 
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 O “sabor” mencionado em “Momentos recheados de sabor” pode se referir a 

qualquer alimento. No caso dos slogans “A carne que você ama” e “Carnes com sabor e 

qualidade”, já é possível saber, por meio apenas da informação linguística, que o 

produto/serviço está relacionado com comida, mais especificamente com carnes. No entanto, 

tais textos podem se referir a uma churrascaria ou a um frigorífico. O mesmo acontece com os 

slogans “A sua visão em boas mãos” e “A casa do homem do campo”, em que, de imediato, 

não sabemos se a empresa é uma ótica ou clínica oftalmológica, no primeiro caso e, no 

segundo, quais os produtos/serviços relacionados ao “homem do campo” (roupas, 

instrumentos de trabalho, rações, sementes, remédios etc., ou tudo isso junto). Assim, são 

utilizadas expressões mais genéricas e, mais uma vez, conta-se com o conhecimento de 

mundo do interlocutor e com dados contextuais. 

 Por fim, nos casos em que há menor explicitude linguística, os slogans podem 

pertencer a qualquer empresa e a mensagem transmitida pode se referir a uma série infindável 

de produtos ou serviços, como podemos ver em (36), (37), (38), (39) e (40): 

 

(36) “Em cada cliente um amigo” (CoopeFarma) 

(37) “Barato assim você nunca viu!” (Embalagens Brasil) 

(38) “Comprando mais, pagando menos” (Uvifrios Atacadista) 

(39) “Cuidando do seu bem precioso” (Ótica Talismã) 

(40) “De tudo, um muito.” (Sacolão) 

 

 Todas as empresas, em geral, querem passar a impressão de que consideram os 

potenciais clientes seus amigos, como é possível ver em (36): “Em cada cliente um amigo”. 

Da mesma forma, tentam transmitir as ideias de que oferecem sempre o produto/serviço mais 

barato, como em (37) -“Barato assim você nunca viu!” – e (38) - “Comprando mais, pagando 

menos” - e de que dispõem de um grande e variado estoque, como em (40): “De tudo, um 

muito.”.  

 Nesses casos, as informações foram expostas de modo mais esquemático, com 

termos que revelam pouco ou nenhum grau de especificidade. Em “De tudo, um muito”, não 

sabemos exatamente que mercadorias estão sendo ofertadas, visto que elas não foram 

explicitadas. O mesmo ocorre nos dados (37), (38) e (39), em que não estão presentes os 

complementos dos verbos ver e comprar e não sabemos qual é o bem precioso a ser cuidado 

pela empresa. Por isso, nesses casos, o slogan em si não é suficiente, sendo os fatores 

extralinguísticos indispensáveis para a identificação do produto/serviço ofertado. 
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  Vemos, dessa forma, que um texto, a exemplo do slogan, pode ser codificado com 

maior ou menor nível de especificidade (FERRARI, 2011) e que, para interpretar um 

enunciado, o interlocutor recorre a elementos contextuais, pressupostos e inferências 

compartilhados na interação.  Em relação a isso, Givón (2005) argumenta que estilos mais 

informais de linguagem (dos quais os slogans podem servir de exemplo) transmitem 

significado através de uma dependência relativamente pesada do contexto, enquanto estilos 

mais formais dependem de codificação linguística mais explícita, com redução na 

dependência contextual. Para o autor, esses modos são, de fato, os extremos de um continuum, 

em vez de categorias discretas, devendo-se manter um equilíbrio para cada situação 

comunicativa.  

 

3.1.2 Atos perlocucionários 

 

  Dos 100 slogans investigados, 86 realizam o ato perlocucionário de persuadir e 

apenas 14 o de convencer. 

  Ao interagir, o indivíduo provoca certos efeitos sobre o seu interlocutor e, no caso 

dos slogans, tal ato perlocucionário se relaciona com o efeito de compra imediata de um dado 

produto ou contratação de um serviço, o que pressupõe compreensão e aceitação do texto, 

principalmente por meio da persuasão. Isso explica porque mais de 80% desses textos visam 

persuadir e evitar o pensamento reflexivo sobre o que é afirmado anonimamente, segundo 

Iasbeck (2002). A respeito disso, vale retomar as citações de Reboul (1986), na página 56 

deste trabalho, bem como a diferenciação entre convencimento e persuasão, exposta na página 

51. Persuadir consiste em apelar para os sentimentos e desejos de alguém, a fim de levá-lo a 

aceitar algo por meio da emoção. Já convencer é levar a aceitar algo por meio de argumentos 

racionais e válidos para qualquer indivíduo.  

  O objetivo dos slogans não é convencer, construir posições alicerçadas em 

argumentos plausíveis ou esclarecer/informar algo, mas atender, por meio de estratégias de 

sedução, a seu intento de “grito de guerra”, que é trazer as pessoas para uma causa já 

considerada como certa e justa, induzi-las a associarem uma empresa/produto a coisas 

boas/vantajosas, levando-as à compra do produto (HAUPTMANN, 2012) ou à contratação do 

serviço. O apelo à emoção do interlocutor é explicitado no dado (41), por exemplo:  

 

(41) “A carne que você ama.” (Du Beef churrascaria) 
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  Em vez de fornecer informações sobre o produto para um consumo consciente e 

racional, o slogan apela para a emoção do futuro consumidor, indo além do produto e 

relacionando sua imagem à satisfação e à felicidade de se obter algo amado. 

  No discurso publicitário, também é comum o produto ser “deslocado da posição de 

'objeto de busca' do consumo para a de 'auxiliar mágico' de uma busca, de um objeto ideal, de 

um imaginário supostamente inatingível, destinado a preencher a necessidade do destinatário 

'futuro-herói-consumidor'” (MONNERAT, 2005, p. 05). É o que vemos nos slogans (42), (43), 

(44), (45) e (46): 

   

(42) “Uma vida muito mais doce.” (Chocolândia) 

(43) “Cama, mesa, banho e sonhos.” (First Class) 

(44) “Mais saúde para você” (Fisio mais) 

(45) “Mais que um curso, uma mudança de vida!” (Radiotec cursos) 

(46) “A vida em todas as cores” (Costa Rica Malhas) 

 

 Dinheiro pode comprar remédios, mas não saúde. Se o dinheiro é capaz de nos 

prevenir contra algumas adversidades, jamais nos tornará capazes de evitar instabilidades e 

derrotar inexorabilidades da realidade (IASBECK, 2002). Assim, em (44), oferta-se 

atendimento médico especializado para tratar enfermidades ou tentar preveni-las, mas não se 

pode oferecer saúde de fato, por se tratar de um bem não material. O mesmo ocorre com os 

sonhos ofertados no dado (43), a mudança de vida, em (45), e a doçura e o colorido propostos 

à vida nos slogans (42) e (46), respectivamente.   

  O sujeito, nas palavras de Pinto (1997 apud ARAUJO, 2006), ao adquirir um produto, 

tem a impressão de que pode alcançar bens não materiais, como a aceitação e o prestígio 

social, a beleza, a felicidade, a realização pessoal, o poder, num processo em que os bens 

“intangíveis” se compram e vendem-se sob a forma de mercadoria. Logo, visando atender a 

esses desejos dos consumidores, os produtores dos slogans tentam representar, por meio da 

linguagem, as ilusões de que o consumo de determinado bem ou serviço modificará 

positivamente a vida do consumidor, como pode ser visto de (47) a (50): 

 

(47) “O futuro da tecnologia em seus olhos” (New Look) 

(48) “Bom gosto e modernidade para toda a família” (Janete modas) 

(49) “Liberdade para ir aonde quiser” (Locarx) 

(50) “Bem vindo ao mundo mágico” (Docelândia) 
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 Assim, são poucos os slogans que descrevem os produtos ou serviços e enumeram 

suas vantagens, justificando as razões pelas quais devem ser comprados ou contratados. 

Parece ser o caso dos dados de (51) a (56): 

 

(51) “Óculos com perfeição” (Ótica Jóia) 

(52) “Nosso papel é fazer a melhor impressão.” (Topgráfica & copiadora) 

(53) “Porque a sua visão é única” (Ótica Preciosa) 

(54) “Faz a conta. Faz Carrefour.” (Carrefour) 

(55) “Madeira também tem marca” (Zani madeiras) 

(56) “Soluções de acordo com as necessidades” (Retífica Fran) 

  

 Em (51), são ofertados óculos sem irregularidades, tidos como perfeitos. Pela 

expressão “com perfeição”, a subjetividade da empresa é manifestada, mas, ainda assim, há 

apelo à racionalidade dos interlocutores, que, certamente, buscam produtos sem falhas. Por 

meio do slogan “Nosso papel é fazer a melhor impressão”, a empresa expõe a sua 

responsabilidade de fazer sempre o melhor em relação ao serviço (sem prometer que, a todo 

custo, a cumprirá), ao mesmo tempo em que “brinca” com as palavras “papel” e “impressão”. 

Muitos consumidores, obviamente, não acreditarão que a empresa fará, de fato, a “melhor 

impressão”, mas certamente pensarão que se trata de um bom serviço, até porque, 

considerando a ampla concorrência, não se afirmar como a melhor poderia parecer suspeito. 

No slogan “Porque a sua visão é única”, é utilizada uma constatação aceita como verdadeira 

e válida. A mensagem encaminha o interlocutor ao pensamento de que, por ser única, a visão 

precisa de cuidados especiais, que são disponibilizados na empresa. Já o dado (54) transmite a 

seguinte ideia: se o cliente calcular, comprovará que a melhor alternativa será comprar no 

Carrefour. Uma ação resultará na outra. “Fazer Carrefour” é uma consequência de “fazer a 

conta”, basta o cliente aceitar esse desafio. Dessa maneira, temos, aqui, um argumento 

reforçado pela simetria faz/faz. Dar preferência a madeiras com marca também é uma razão 

plausível para comprar as disponibilizadas na empresa responsável pelo slogan “Madeira 

também tem marca”. Por fim, no último caso, é ofertada uma solução para cada necessidade. 

Assim, por meio de uma relação de causa e consequência, o produto/serviço da empresa 

sempre corresponderá ao que o possível cliente precisa.  

 Dessa forma, vemos que os slogans tidos como racionais se dirigem, de forma direta e 

objetiva, à inteligência lógica dos possíveis consumidores, informando, descrevendo o 
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produto/serviço, enumerando suas vantagens e, em suma, justificando as razões porque deve 

ser comprado/contratado. Eles fazem parte do domínio do possível. Os emotivos dirigem-se 

ao conteúdo afetivo. Em vez de falar objetivamente dos produtos/serviços, salientam seus 

efeitos e os efeitos dos efeitos, atuando principalmente por sugestão, a fim de despertar o 

desejo por tais produtos/serviços. Ao suscitar problemas, transmitem soluções, mobilizando 

comportamentos favoráveis ao consumo sem expressar responsabilidade pelo não-atingimento 

das expectativas criadas. Vale mencionar, no entanto, que “o fato de o slogan apelar às 

paixões não quer dizer que seja destituído de razão; e o fato de comportar razões não significa 

que seja razoável” (REBOUL, 1986, p. 40). Em suma, verificamos que a forma racional é 

mais usada se o produto/serviço é de uso corrente, sendo uma necessidade imprescindível ao 

consumidor e tendo, portanto, fortes argumentos de venda em si mesmo. Quando qualidades 

extrínsecas do produto/serviço influem (estilo, moda, prestígio) e quando é necessário criar o 

próprio desejo por ele, geralmente é utilizada a forma emotiva.  

 

3.1.3 Forças ilocucionárias 

 

 Nos slogans também coatuam pressões de ordem discursivo-pragmática, ou seja, 

elementos relacionados às estratégias de enunciação, subjacentes ao jogo ilocucionário 

processado na interação. No corpus, verificamos que 93 slogans consistem em asserções e 

somente 7 correspondem a ordens: 

 

Tabela 1 – Forças ilocucionárias  

Força Ilocucionária Ocorrências Percentuais 

Asserção  93 93% 

Ordem 7 7% 

Total 100 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

 Como é possível ver na Tabela 1, quase todos os dados são asserções e, destes, 

alguns são asserções exclamativas (19 slogans), como ilustramos nas amostras (57), (58) e 

(59): 

 

(57) “Sua pesquisa acaba aqui!” - asserção e exclamação (Óticas Novo Rumo) 
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(58) “O sabor que faltava!” - asserção e exclamação (Mil Balas) 

(59) “Com a cara do seu bairro!” - asserção e exclamação (Supermercados Nova República) 

 

A pontuação recorrente nos textos é o ponto final. Pontos de exclamação também 

ocorrem, em menor quantidade, como mencionado. No entanto, a maioria dos slogans não é 

marcada por sinal de pontuação. No caso das asserções exclamativas, 

 

não é preciso argumentar muito para provar a eficácia do ponto de exclamação. Ele 

carreia para o slogan uma forte dose afetiva, possibilitando a comunicação de 

sensações que nem sempre são transmissíveis apenas pelas palavras. Embora de uso 

arbitrado pelas gramáticas, o ponto de exclamação conserva seu caráter icônico e 

indicial como nenhuma outra palavra consegue – nem mesmo as chamadas 

onomatopaicas. (IASBECK, 2002, p. 105) 
  

 As formas no imperativo, por sua vez, foram raras, o que demonstra “que a 

persuasão nos slogans advém de comandos velados construídos mais por asserções positivas 

sobre as qualidades relacionadas à marca ou ao produto, do que por construções imperativas” 

(BARBOSA, 2006, p. 82). Acerca disso, vejam-se os dados de (60) a (64): 

 

(60) “Acerte em sua escolha!” - ordem e exclamação (Acerto gráfica & comunicação visual) 

(61) “Determine seu estilo!” - ordem e exclamação (Acliv) 

(62) “Diga sim para o seu sorriso!” - ordem e exclamação (Sim odonto) 

(63) “Explore sua beleza e sensualidade” - ordem (Meia luz) 

(64) “Invista no seu sorriso” - ordem (Paulident odontologia) 

 

 Algumas sentenças declarativas podem nitidamente ser reinterpretadas como 

imperativas, como é o caso de “Sua pesquisa acaba aqui!”. Por meio de um ato de fala 

indireto, esse slogan transmite um “comando” em um contexto em que é necessário um certo 

nível de polidez e aproximação com o interlocutor, o qual deve acionar seu conhecimento de 

mundo para perceber a ordem implícita.   

 A respeito dessa reinterpretação, Ferreira (2011) defende que distinguir claramente 

orações declarativas e imperativas é sem sentido tanto se analisarmos a língua formal quanto 

funcionalmente. Givón (1990) ratifica tal pensamento, ao defender que os atos de fala 

prototípicos distribuem-se ao longo de um continuum organizado por meio de dimensões 

sócio-psicológicas. “Muitos proferimentos que parecem declarações não têm, ou têm apenas 

em parte, o propósito de registrar ou transmitir informação direta acerca dos fatos”, 
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complementa Austin (1990, p. 22). Os slogans, conforme já foi mencionado, têm o propósito 

de influenciar o comportamento do seu público-alvo, mesmo que os comandos não estejam 

formalmente explícitos. 

 

3.1.4 Informatividade 

 

 Tudo que é dito já foi dito de alguma forma antes (HOPPER, 1998). O escrevente do 

slogan segue a máxima da quantidade e o interlocutor tenta ser cooperativo, atribuindo 

interpretações ao que não foi expresso (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2012). É comum 

encontrarmos textos tão reduzidos que parecem ser somente trechos de enunciados mais 

completos. Ideias são compactadas, informações são suprimidas e o leitor é convidado a 

participar da construção do sentido, por meio do preenchimento de lacunas informacionais. 

Assim, as informações são distribuídas buscando-se um equilíbrio entre o que é dado/velho e 

o que é novo.  

 Em geral, a necessidade atribuída ao consumidor é apresentada como informação dada 

ou pressuposta como conhecimento comum, ao passo que o produto/serviço oferecido, tido 

como a solução, é apresentado como informação nova. Tal organização confere valor de 

pressuposto ao “problema”, como aquilo que supostamente não deve ser questionado, e valor 

de destaque ao produto ou serviço (RAMALHO, 2010). Conforme apontam Thompson 

(1987), Langacker (1991) e Grundy e Jiang (2001 apud SOMMER, 2004), é possível que as 

informações de fundo estejam no contexto e não necessariamente no discurso, o que corrobora 

o pensamento apresentado. Isso é flagrante nos slogans (65) e (66): 

 

(65) “Soluções de acordo com as necessidades” (Retífica Fran) 

(66) “Realizando seus sonhos” (Thiago Móveis e Colchões) 

 

 Nesses casos, não se questiona o fato de o indivíduo apresentar necessidades e sonhos, 

tidos como informações já conhecidas por todos, o que é comprovado pelo uso do artigo 

definido “as” e do pronome possessivo “seus”. Para Barbosa (2006), as informações 

apresentadas como velhas e as que não são ditas geralmente são tomadas como certas e 

verdadeiras.  

 As informações novas, por sua vez, correspondem ao que é oferecido pelas empresas: 

soluções e realizações, por meio da aquisição dos produtos/serviços disponibilizados. Vale 

destacar que, em exemplares como (65) e (66), as informações novas apareceram antes das 
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velhas, o que contradiz o princípio do dinamismo comunicativo. A quebra dessa ordem 

prototípica provavelmente representa a tentativa, por parte das empresas, de direcionar o fluxo 

de atenção dos interlocutores para o que lhes é oferecido, que aparece no lugar pertencente, na 

ordem básica esperada, à informação velha. Sant'Anna, Rocha Júnior e Garcia (2002, p. 102) 

complementam: “essa inversão tem a finalidade de colocar como primeiro elemento da 

enunciação o produto ou atributo considerado mais importante”. Vale lembrar que 

informações tidas como inativas na consciência e acessíveis na memória de longo prazo são 

verbalizadas como novas.  

 Vejamos mais alguns exemplares: 

 

(67) “O sabor que faltava!” (Mil Balas)  

(68) “O menor preço da cidade” (Claudi Móveis) 

(69) “A amiga de sua saúde” (Farmácias Irmã Dulce) 

(70) “O preço baixo da construção” (Primo Material de construção)  

(71) “A impressão que dá cartaz!” (Gráfica Fernandes)  

 

 Nesses casos, os sintagmas nominais sabor, preço, amiga e impressão são 

determinados pelos artigos definidos o e a, o que cria um pressuposto existencial e indica uma 

suposição por parte do escrevente de que o leitor seja capaz de atribuir a esses termos 

referência única. Faz parte do jogo persuasivo buscar tornar o referente exclusivamente 

identificável. Assim, entendemos que os referentes em questão ganham estatuto de dados 

(embora não tenham sido citados anteriormente nos slogans), já que são recuperáveis em 

termos pragmáticos (considerando a intenção do produtor) e estão acessíveis na memória 

episódica dos interlocutores.  

 O substantivo cidade é único nesse contexto (refere-se à cidade Natal), por isso é 

classificado como disponível e já se encontra na mente do interlocutor. O substantivo 

construção, por sua vez, é inferível, pelo fato de os leitores saberem que se trata de um tipo 

específico de construção: a civil. Esses referentes, introduzidos de forma definida, estão em 

um estado de semiatividade na consciência do interlocutor e ficam armazenados na memória 

semântica permanente.  

 O elemento saúde, por sua vez, é determinado pelo pronome possessivo sua, que lhe 

confere o estatuto de referente conhecido em um registro permanente no que se refere ao 

próprio interlocutor. O mesmo se dá em todos os casos de ocorrências de pronomes 

possessivos (tratados em 3.1.5), relacionados ao interlocutor e/ou aos seus bens. Isso está de 
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acordo com o pensamento de Gundel (2003) de que entidades linguisticamente introduzidas e 

entidades não linguisticamente introduzidas podem ser codificadas da mesma maneira (nos 

exemplares (67) a (71), como dadas). As informações verbalizadas como dadas são 

consideradas ativas na consciência dos interlocutores. 

 Sendo assim, as entidades novas, percebidas com maior grau de saliência e 

focalização, são classificadas como +figura, ao passo que, como -figura/+fundo, temos as 

informações dadas, menos centrais no discurso e, como +fundo, as que estão no contexto, as 

quais orientam o entendimento do interlocutor e não devem ser ignoradas. Na medida em que 

os interlocutores tiverem contato frequente com os slogans, a frequência determinará seu 

status como informação já armazenada. Dessa forma, o produtor do slogan o codifica 

conforme o conhecimento prévio e as expectativas de seu interlocutor.  

 Essas constatações nos permitem inferir que os produtores dos slogans demonstram 

preferir codificar os referentes com o estatuto informacional dado, ancorados em um 

conhecimento compartilhado pelos interlocutores envolvidos. Segundo Clark e Haviland 

(1977 apud SILVA, 2013), o estatuto informacional dado/novo depende do que o 

falante/escrevente assume que o seu interlocutor já conhece e aceita como verdadeiro ou pode 

inferir, mesmo que o referente não tenha sido citado antes no texto. 

 

3.1.5 Viés discursivo 

 

 Dentre as classes de palavras encontradas no corpus, os pronomes constituíram a 

terceira mais recorrente, como será abordado na seção 3.2.3 (“Classes de palavras”). Para 

melhor visualizar a quantificação dos dados, estes se encontram representados na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Classificação dos pronomes quanto às pessoas do discurso 

Pessoas do discurso Ocorrências Percentuais 

Terceira 

pessoa  

Singular 40 74,1% 

Plural - - 

Segunda 

pessoa 

Singular 10 18,5% 

Plural - - 

Primeira  

pessoa 

Singular - - 

Plural 4 7,4% 

Total 54 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

Por meio de uma varredura em busca de pronomes com marcas de primeira, segunda e 

terceira pessoas em suas formas singular e plural, encontramos 10 casos de segunda pessoa do 

singular, 40 casos de terceira pessoa do singular e 4 casos de primeira pessoa do plural, 

totalizando 54 ocorrências, distribuídas nos 50 slogans que apresentaram pronomes.  

Os casos de primeira pessoa sugerem, quando ocorrem no singular, um forte 

comprometimento do autor com o que escreve. Esses casos não ocorreram no corpus. Quando 

ocorrem no plural, eles sugerem uma tentativa de mascaramento do sujeito-escrevente. Nos 

slogans, todas as ocorrências da primeira pessoa do plural (um caso de pronome pessoal e três 

de pronomes possessivos) representam o plural majestático, em que a loja/prestadora de 

serviços tenta, por meio de uma referência indeterminada e genérica, atenuar a informação 

muito marcada de si mesma, ao mesmo tempo em que parece tentar acoplar a si uma imagem 

de grupo unido que trabalha em prol da satisfação dos clientes. É como se esse plural 

majestático representasse todos os personagens que, de alguma forma, participam do contexto 

da empresa. Além disso, de forma sutil, é criada a pressuposição de que a opinião apresentada 

é compartilhada por todos, incluindo os possíveis consumidores. Eis os casos em (72), (73), 

(74) e (75):  

 

72. “Nosso papel é fazer a melhor impressão.” (Topgráfica & copiadora) 

73. “A sua presença nos alegra de coração” (Ótica Gênesis) 

74. “Qualidade é a nossa meta” (Grafipel Gráfica e editora) 

75. “Suas contas, são de nossa conta!” (Pagfácil) 
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 Entretanto, mesmo quando se utiliza a primeira pessoa do plural objetivando construir 

um discurso menos subjetivo, o eu (contido no nós), por carregar os traços de unicidade e 

transcendência, se sobressai. Portanto, as correlações de personalidade e subjetividade são 

aplicadas aos pronomes no plural, que significam mais que pluralização. Dessa maneira, para 

Benveniste (1976), os pronomes não devem constituir uma classe única no que tange à forma 

e função, de modo a diferenciar o aspecto sintático do pragmático. Eles consistem em espécies 

diferentes de acordo com o modo de linguagem. Não há apenas diferenças estruturais, mas 

outras que consideram a significação no e do discurso (SCHERMACK, 2012). 

 A proposta de Benveniste se aproxima da de Jakobson (1957 apud PIRES; 

BARBOZA, 2008) na medida em que ambos veem os pronomes como uma classe que opera 

nos níveis formal (sintático) e funcional (pragmático). Jakobson defende que “eu” é um 

símbolo, ou seja, um índice que indica quem enuncia. Assim, os pronomes pessoais são vistos 

como estruturas complexas, que funcionam de maneira polissêmica, isto é, têm duplo sentido 

ou função. Eles são símbolos-índices, em que código e mensagem se entrelaçam. Por meio de 

um processo metonímico, funcionam como índice e, através de um processo metafórico, agem 

como símbolo. A mesma forma nós permite várias leituras conforme a função desempenhada: 

seu uso se estende desde uma determinação precisa até um índice máximo de indeterminação 

e generalidade.  

 A segunda pessoa apareceu, de forma predominante, representada pelo pronome você 

(10 casos). Os possessivos seu(s)/sua (40 casos), apesar de pertencerem à terceira pessoa, 

referem-se à segunda pessoa. Esses casos são exemplificados nas amostras de (76) a (82):  

 

76. “Uma doce economia pra você” (Lojão do Biscoito) 

77. “Combina com você” (Pinkbiju) 

78. “Fazendo história com você” (Arco-íris livraria) 

80. “A sua melhor alternativa!” (Gráfica Alternativa) 

81. “Invista no seu sorriso” (Paulident odontologia) 

82. “Uma luz para seus olhos” (Ótica Farias) 

 

 O uso do você e do seu/sua é genérico, uma vez que não se referem a alguém 

específico, mas a todos que podem ser referência no contexto em questão, ou seja, aos 

possíveis consumidores.  

Correlacionaremos tais informações ao fato de 45% dos 100 slogans serem objetivos e 

55% serem (inter)subjetivos, como disposto na Tabela 3:  
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Tabela 3 – Viés discursivo 

Viés discursivo Ocorrências Percentuais 

(Inter) subjetividade 55 55% 

Objetividade 45 45% 

Total 100 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

 Segundo Traugott e Dasher (2003), o ponto de vista objetivo está presente em 

sentenças declarativas na voz ativa em que as palavras estão ligadas de modo mínimo à 

perspectiva dos locutores. É o que ocorre em 45% dos slogans, tidos como objetivos, a 

exemplo de (83) e (84): 

 

(83) “Parafuso para toda obra” (Centpar) 

(84) “Economia é investir em qualidade.” (Mult Print cartuchos e tonners)  

 

 Apesar de escaparem da condição de pessoa, não podemos dizer que essas 45 

construções são totalmente objetivas, já que, no corpus em geral, os adjetivos qualificadores 

predominam, expressando a perspectiva do produtor do slogan (essa questão será abordada na 

seção 3.1.6). 

 Os slogans tidos como (inter)subjetivos são aqueles em que é expressa uma 

visão/impressão pessoal dos escreventes e/ou é demonstrada a atenção dispensada por estes 

aos interlocutores. A perspectiva predominante dos slogans nas lojas/prestadoras de serviços 

nos levaria a pensar que a maioria desses textos seria explicitamente subjetiva, o que não 

ocorre, visto que a subjetividade encontra-se “mascarada”. Para Ramalho (2010), como 

estratégia persuasiva, o discurso da publicidade articula-se com o discurso da ciência e dele 

traz um recurso de “apagamento da subjetividade”. 

 Por ser utilizado em um contexto que pressupõe interlocutores, com a função 

específica de convencê-los/persuadi-los, é justificável que o slogan apresente esse uso 

acentuado da segunda pessoa, a qual implica, necessariamente, a primeira pessoa, visto que 

nenhuma dessas pessoas se concebe sem a outra. O eu é constituído em parte por conceituar o 

tu/você (TRAUGOTT, 2010). Marcuschi (2008) defende que, se o eu fundamenta a 

consciência do sujeito, esta se dá na oposição com um tu, de forma que a subjetividade nasce 

no seio da intersubjetividade. Isso comprova que os slogans são, em sua maioria, 



70 
 

intersubjetivos, e que a função dos pronomes está estritamente relacionada à comunicação 

intersubjetiva e, consequentemente, à subjetividade. Assim, constatamos a inevitável 

influência da intersubjetividade na organização do discurso, mesmo quando os produtores dos 

slogans se esforçam para tentar objetivar sua escrita.  

 

3.1.6 Perspectivação 

 

 O slogan ganha sentido não apenas no contexto, mas também conforme a 

perspectiva de quem o utiliza. O primeiro plano está prioritariamente nas lojas/prestadoras de 

serviços (57%), sendo os interlocutores colocados em um plano um pouco inferior (33%) e os 

produtos/serviços em último plano (10%): 

 

Tabela 4 – Perspectivação  

Perspectivação Ocorrências Percentuais 

Empresas 57 57% 

Interlocutores 33 33% 

Produtos/serviços 10 10% 

Total 100 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

 É evidente que os slogans “Arte de criar novas ideias” (Criartes), “Madeira também 

tem marca” (Zani Madeiras) e “Seu gosto, seu estilo.” (Tendência), por exemplo, são 

construídos sob a perspectiva da empresa, do produto e do interlocutor, respectivamente. 

 O foco predominante nas empresas é alicerçado no pensamento de Iasbeck (2002) de 

que os slogans de maior sucesso não se referem aos produtos, mas à marca da empresa que os 

produz. Antes de ser “bom”, o produto precisa estar disponível em uma “boa” empresa. Em 

muitos casos, a significação do slogan transcende o produto/serviço/empresa e busca 

elementos fundamentais no público-alvo, focalizado de forma secundária nos dados do 

corpus. O autor diz que, para promover um novo produto ou serviço, normalmente são 

utilizados slogans referenciais, mas, de modo gradativo, esses slogans tendem a se desligar do 

produto. Ainda conforme o autor, quando os produtos são intangíveis ou há dificuldade de 

estabelecer diferencial mercadológico com base nos seus componentes, a referência ultrapassa 

o produto e alcança a empresa. Dessa forma, comprovamos que os produtores dos slogans 
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visam direcionar a atenção dos interlocutores de acordo com os efeitos de sentido que 

objetivam produzir.   

 

3.2 Aspectos formais do slogan empresarial 

 

 Abordaremos, a seguir, o slogan empresarial em seus aspectos formais/ 

composicionais, a saber: classificação dos vocábulos quanto ao número de sílabas e à 

tonicidade, número de palavras, classes de palavras e tipos de frases. 

 

3.2.1 Classificação dos vocábulos quanto ao número de sílabas e à tonicidade 

 

 Nos textos publicitários, é comum que a expressividade fônica seja intencionalmente 

trabalhada, uma vez que os aspectos fonéticos/fonológicos auxiliam a reter a atenção do leitor 

desses textos. Em relação aos slogans que constituíram nosso corpus, percebemos que não há 

rima nem repetições intencionais de fonemas, o que é explicado pelo fato de os slogans atuais 

serem mais “livres”, conforme já mencionamos no capítulo 2. Somente o slogan do Vale do 

Pará (“Aqui vale a pena comprar”) apresenta rima ao ser pronunciado juntamente com o 

nome da empresa. Além disso, apenas em casos isolados, como expomos de (85) a (88), 

notamos a repetição de determinadas palavras, o que contribui para o “jogo” fonético:  

  

85. “Seu gosto, seu estilo.” (Tendência) 

86. “Faz a conta. Faz Carrefour.” (Carrefour) 

87. “Gente da terra da gente” (Nordestão) 

88. “Suas contas, são de nossa conta!” (Pagfácil) 

 

 Verificamos, conforme demonstrado nas Tabelas 5 e 6, a seguir, que os vocábulos, 

em sua maioria, são monossílabos (átonos) e, em se tratando das palavras com mais de uma 

sílaba, a maioria delas é paroxítona. Vale salientar que, embora o corpus seja formado por 

491 palavras, uma delas encontra-se em forma de número e não foi considerada nesta 

classificação.   
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Tabela 5 – Classificação quanto ao número de sílabas 

Nº de sílabas Ocorrências Percentuais 

Monossílaba 213 43,5% 

Dissílaba 156 31,6% 

Trissílaba 80 16,3% 

Polissílaba 41 8,3% 

Total 490 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 6 – Classificação quanto à tonicidade 

Sílaba Tônica Ocorrências Percentuais 

Paroxítona 205 41,7% 

Monossílabo átono 195 39,6% 

Oxítona 59 12,2% 

Monossílabo tônico 19 3,8% 

Proparoxítona 12 2,4% 

Total 490 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

 Tal preferência lexical pode ser vista nos exemplares (89), (90) e (91): 

 

(89) “Cuidando da sua imagem” (Foto Rio Branco)  

(90) “„Onde todos compram‟” (Unilojas) 

(91) “Qualidade e pontualidade em costura” (Fast Clothes) 

 

 Em (90), temos apenas palavras dissílabas e paroxítonas e, em (89) e (91), todas as 

palavras com mais de uma sílaba são paroxítonas. Da mesma forma, nos dados (92), (93) e 

(94), com exceção dos monossílabos átonos com e seu, todas as palavras são paroxítonas:  

 

(92) “Renovando sua vida.” (Veste lar) 

(93) “Vestindo com economia” (Bodega Chick) 
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(94) “Valorizando seu estilo” (Labelle)  

 

 Essa alternância entre sílabas tônicas e átonas e a predominância de vocábulos curtos 

imprime ao texto uma cadência rítmica, uma regularidade de pronúncia, contribuindo, assim, 

para o efeito de sentido do slogan, que deve ser um texto curto e de rápida leitura, com vistas 

a ser fixado na memória do interlocutor.  

 

3.2.2 Número de palavras 

 

 A contagem do número de palavras por slogan nos possibilitou verificar que 1 

slogan é formado por 2 palavras, 12 por 3 palavras, 28 por 4 palavras, 31 por 5 palavras, 17 

por 6 palavras, 6 por 7 palavras e 5 por 8, como exposto na Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Número de palavras por slogan 

Número de palavras Ocorrências Percentuais 

Cinco 31 31% 

Quatro 28 28% 

Seis 17 17% 

Três 12 12% 

Sete 6 6% 

Oito 5 5% 

Duas 1 1% 

Total 100 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

 Seguem alguns dados com os números de palavras referidos na Tabela 7:  

 

(95) “Imprimindo soluções” - duas palavras (Net cartuchos) 

(96) “Equipa seu escritório” - três palavras (Movemaque) 

(97) “A grife do campo” - quatro palavras (Freitas Rações) 

(98) “Aqui vale a pena comprar” - cinco palavras (Vale do Pará) 

(99) “A direção certa para seu carro” - seis palavras (RN Auto center) 
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(100) “Onde a prestação cabe no seu bolso” - sete palavras (Maré mansa) 

(101) “Tem sempre um parceiro bem pertinho de você!” - oito palavras (Rede Parceiros da 

economia) 

 

 Com base nesses dados, concluímos que a média predominante de composição 

textual do slogan varia entre quatro e seis palavras. De fato, uma das lógicas da comunicação 

é ser clara, simples, impactante (HAUPTMANN, 2012). Sant'Anna, Rocha Júnior e Garcia 

(2013, p. 180) afirmam que “o slogan não deve exagerar nem apelar para o absurdo. Deve ser 

curto: quatro a seis palavras, mais ou menos”. Assim, para ser mnemônico e persuadir o 

interlocutor, o slogan consiste em um texto econômico, o que é comprovado pelos dados do 

corpus.  

 O subprincípio icônico da quantidade pode explicar, conforme Givón (1990), o fato 

de a maioria dos slogans ser formada por poucas palavras: as informações são, em geral, 

previsíveis e, portanto, é utilizada menor quantidade de forma, tornando a mensagem mais 

automática, veloz e econômica em se tratando da produção do significado.  

 

3.2.3 Classes de palavras 

 

 Da economia linguística já abordada, segundo Rey (1996 apud BARBOSA, 2006), 

decorre uma tendência para a simplificação ou, em outros termos, para a supressão do que é 

secundário. Isso leva, ainda segundo o autor, a uma preferência por determinadas palavras que 

têm maior conteúdo semântico e maior autonomia significativa, chamadas, por Reboul 

(1986), de palavras plenas, a exemplo dos substantivos, verbos ou adjetivos. Tais palavras são 

geralmente mais informativas (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1987).   

 Nos dados em análise, a classificação morfológica das 491 palavras de que se 

compõem os 100 slogans nos levou aos seguintes resultados: 162 substantivos, 83 

preposições, 69 pronomes, 57 artigos, 56 verbos, 34 advérbios e 30 adjetivos, conforme 

disposto na Tabela 8:  
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Tabela 8 – Classificação morfológica das palavras  

Classes de palavras Ocorrências Percentuais 

Substantivo 162 32,9% 

Preposição 83 16,9% 

Pronome 69 14,0% 

Artigo 57 11,6% 

Verbo 56 11,4% 

Advérbio 34 6,9% 

Adjetivo 30 6,1% 

Total 491 100% 

Fonte: Autoria própria 

 

 Esse resultado nos permite constatar a tendência para a constituição do slogan pela 

via nominal, dada a considerável quantidade de substantivos e de classes a eles vinculadas, a 

saber: preposições, pronomes, artigos e adjetivos. Essa escolha não é aleatória, uma vez que 

“o substantivo, segundo Ricardo Ramos, possui a 'pretensão' de ser sempre exato e objetivo, 

passando-nos a ilusão de solidez, de concretude e de imparcialidade, fazendo-nos acreditar 

que o produto anunciado prescinde de qualquer discussão” (IASBECK, 2002, p. 46-47). 

Outra provável razão para a maior quantidade de substantivos é que, sendo o slogan 

um texto curto e com uma mensagem específica, há uma certa pressão para o uso de 

categorias lexicais de conteúdo mais referencial. Daí a tendência para o emprego dessa classe 

de palavras (GIVÓN, 1998). 

 Em relação aos adjetivos, adotamos a divisão destes nas macrocategorias 

qualificadores e classificadores, segundo Borba (1996), Neves (2000), Liberato (2001) e 

Castilho (2010). Um adjetivo é dito classificador quando é necessário para diferenciar o 

referente pretendido de outros possíveis ou, em outras palavras, quando delimita 

conceitualmente o substantivo, colocando-o em uma subcategoria. Por sua vez, o adjetivo 

qualificador apenas qualifica o referente, atribuindo-lhe características sem acrescentar 

subclassificações.  

 Os adjetivos qualificadores, de caráter explicativo, estão presentes em 24 dos 30 

slogans que contém adjetivos, e os classificadores, de caráter restritivo, em apenas 6 textos. 

Para ilustrar essa questão, atente-se para os dados (102), (103), (104) e (105): 
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(102) “A certeza de um bom negócio” (Gráfica Rápida) 

(103) “Uma vida muito mais doce.” (Chocolândia)   

(104) “Um estilo ótico” (Ótica Stylo) 

(105) “Atenção farmacêutica em 1º lugar!” (Drogaria Lírio dos Vales)  

  

 Em (102) e (103), os adjetivos “bom” e “doce” são qualificadores, que qualificam os 

referentes “negócio” e “vida” com propriedades flutuantes e externas a eles, sem acrescentar 

subclassificações. São características que podem ser desvinculadas dos substantivos com os 

quais ocorrem, por dependerem de percepção de valores dos produtores desses textos. 

Conforme a posição em relação ao referente, Silva (2008) divide ainda os qualificadores em 

avaliativos e descritivos. Os adjetivos antepostos ao substantivo, como é o caso de “bom”, 

funcionam como avaliativos, estando mais relacionados a propriedades externas, enquanto os 

adjetivos pospostos, como “doce”, funcionam como descritivos, relacionando-se mais a 

propriedades intrínsecas. No corpus, os adjetivos qualificadores pospostos são maioria.  

 A predominância dos qualificadores se deve à natureza mais intersubjetiva dos 

slogans, vinculada à função interpessoal
11

, conforme Halliday (1989). Também impulsiona o 

uso dos qualificadores a grande quantidade de informação velha e caracterizada como -

figura/+fundo, tendo em vista que não é necessário explicar/detalhar/restringir de forma muito 

precisa os produtos/serviços.  

 Em (104) e (105), “ótico” e “farmacêutica” são adjetivos classificadores, que 

destacam propriedades intrínsecas dos substantivos “estilo” e “atenção”, respectivamente. 

Eles são necessários para diferenciar os referentes em questão de outros possíveis. Esses 

substantivos demandaram mais especificidade em se tratando do recorte nocional, 

necessitando de adjetivação para não ter significação muito genérica e/ou imprecisa (FORD et 

al., 2003; SILVA, 2011).  

 Iasbeck (2002, p. 111) afirma, se referindo ao slogan:  

 

Não é função dele sintetizar os traços diferenciais do produto. Mas, sem sacrificar a 

forma sintética de sua estrutura frasal, pode eleger o atributo considerado o mais 

significativo ou reunir variadas qualificações em torno de um ponto de convergência 

virtual, ponto este que se situa num espaço possível e inusitado do universo 

linguístico-cultural.  

                                                             
11 

A função interpessoal, conforme já mencionado, se relaciona com o estabelecimento e a manutenção das 

relações sociais, sendo, portanto, intersubjetiva. Dentro dela, Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991 apud 

Martelotta, 1996) distinguem o componente de orientação para o falante, que expressa a posição deste em 

relação ao que fala e o de orientação para o ouvinte, que apresenta o propósito do locutor em agir sobre o 

ouvinte, estabelecendo relações comunicativas. 
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  Assim, a presença estratégica de avaliações funciona como recurso de persuasão, 

revelando perspectivas e compreensões e destacando as qualidades do produto/serviço 

oferecido (RAMALHO, 2010), tornando-o diferente dos demais e “simpático” aos olhos do 

consumidor. 

 

 3.2.4 Tipos de frase 

 

 A distribuição por classes de palavras já abordada gera consequências de natureza 

sintática: ao analisar a constituição estrutural dos slogans, verificamos que 52 deles são 

compostos de frases nominais, ao passo que 48 consistem em frases verbais. Dentre as frases 

verbais, 41 são períodos simples e apenas 7 são períodos compostos.  Sobre isso, veja-se a 

Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Tipos de período  

Tipos de period Ocorrências Percentuais 

Simples 41 85,4% 

Composto 7 14,6% 

Total 48 100% 

Fonte: Autoria própria 

  

 Nas frases nominais, o significado do slogan muitas vezes depende de sua ligação 

com o nome da empresa através da recuperação, por parte do leitor, do processo relacional 

nome da empresa (é) slogan. Sobre isso, vejamos os exemplares de (106) a (114): 

 

(106) “Compatível com você” (Star computer)  

(107) “Sua loja do bem-estar” (Mundo verde) 

(108) “O salão de beleza da sua moto” (Lava motos Cidade do sol) 

(109) “O socorro imediato” (S.O.S. Informática) 

(110) “O bom de preço!” (Armarinho Brasil) 

(111) “A grife do campo” (Freitas Rações) 

(112) “A casa do homem do campo” (Zona Norte rações) 

(113) “A livraria do abençoado” (Livraria Evangélica Getsêmani) 
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(114) “A direção certa para seu carro” (RN Auto center) 

 

 Nesses dados, a estrutura argumental não apresenta todos os seus itens especificados, 

uma vez que falta o sujeito. Algo (é) “compatível com você”, por exemplo, mas essa entidade 

não está expressa linguisticamente no próprio slogan. Assim, pelo padrão tradicional, essas 

sentenças não são gramaticalmente completas, por serem apenas sintagmas nominais, mas, no 

contexto, elas expressam um pensamento completo. Quando o leitor adiciona o verbo de 

ligação e considera o slogan junto ao nome da empresa, forma uma sentença sujeito/predicado 

tradicional, equivalente a orações em termos de função e significado. Dessa forma, as frases 

nominais conseguem desempenhar, nos slogans, função de oração completa. 

 Conforme o subprincípio icônico da quantidade, ao qual se vincula a complexidade 

semântica, vemos que, quanto mais conteúdo informacional um slogan apresenta, por meio de 

maior quantidade de forma linguística, mais traços semânticos são acrescentados a ele 

(GIVÓN, 1995). Isso pode ser percebido por meio dos períodos compostos, que, por serem 

construções mais complexas estrutural e cognitivamente e menos frequentes no corpus, são 

marcadas em relação aos períodos simples, elementos não-marcados.  

 Além disso, conforme Bybee (2010), em casos em que há conhecimento 

compartilhado, os enunciados podem ter mais uso de pronomes ou omissão de SN, poucas 

orações subordinadas e seus marcadores. O gerenciamento informacional ajuda a explicar, 

então, o fato de os pronomes serem a terceira classe de palavras mais abundante no corpus, de 

os períodos simples serem maioria e de quase não existir subordinação entre orações.  

 Alguns poucos slogans são mais originais e criativos, em termos poéticos, de forma 

que encontramos construções parcialmente especificadas, a exemplo dos dois esquemas Tudo 

para o seu/sua X (Bloco 1) e O seu/a sua X em boas mãos (Bloco 2):  

 

Bloco 1: 

(115) “Tudo para a saúde do seu possante” (Geral do carro oficina) 

(116) “Tudo para sua reforma e construção” (Ponto da construção) 

(117) “Tudo para o seu sono” (Rei dos Colchões) 

 

Bloco 2: 

(118) “Seu carro em boas mãos” (Promopeças) 

(119) “A sua beleza em boas mãos” (Cida Cabelos) 

(120) “Sua moto em boas mãos” () 
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(121) “A sua visão em boas mãos” (Ótica Jefter) 

(122) “A 'cara' da sua empresa em boas mãos!” (Kamaleöm) 

 

 Do ponto de vista linguístico, o chunking é responsável pela formação de 

construções e expressões formulaicas (constituídas por palavras que são acessadas juntas, em 

virtude da frequência de uso), das quais slogans desse tipo podem servir como exemplares 

(BYBEE, 2010). Tais textos se apropriam de expressões populares conhecidas, modificando 

alguns termos e aproveitando parte do enunciado, a fim de atender ao propósito de anunciar 

um dado produto ou serviço. São atribuídas virtudes humanas às empresas, por exemplo, que 

se tornam parceiras capazes de sentir as necessidades de seus clientes e ajudá-los quando mais 

precisam, com “boas mãos”. “Na sua elaboração, o que mais conta é a expressividade e a 

comunicação imediata, mesmo que para isso tenha de recorrer a blocos de palavras de 

significação cristalizada” (IASBECK, 2002, p. 72). Tal consideração reforça o fato de que 

muito da nossa produção linguística baseia-se na trivialidade e na previsibilidade, sendo 

bastante repetitiva e pouco original. 

 Dessa forma, considerando todo o exposto, entendemos que a construção referida – 

slogan empresarial – consiste em uma macroconstrução, ou esquema genérico. Dependendo 

do tipo de frase que forma o slogan, tal macroconstrução se distribui, basicamente, em duas 

mesoconstruções, ou subesquemas: uma de frase nominal 

(SN+Sprep/Sprep+SN/Sadv+Sprep/Sadv+SN/SN+Sadj) e outra de frase verbal (período 

simples ou composto). As referidas mesoconstruções distribuem-se, conforme a sua 

constituição, nas sete microconstruções mencionadas entre parênteses. Ilustramos essa 

formulação por meio do Esquema 2: 
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Esquema 2 – Construção discursiva slogan empresarial 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Dentre as microconstruções que constituem as frases nominais, a formação mais 

recorrente é SN+SPrep, que pode ser vista no dado (123): 

 

(123) “Soluções para o seu dia a dia” (multicoisas) 

 

 A ordenação dos sintagmas nominal e preposicional se altera, de forma a constituir a 

formação SPrep+SN: 

 

(124) “De tudo, um muito.” (Sacolão) 

 

 Essa e todas as outras microconstruções têm baixa ocorrência (entre 2 e quatro 

casos) e há, ainda, possibilidades não mencionadas, por terem aparecido apenas uma vez. As 

outras três microconstruções são ilustradas a seguir, respectivamente: 

 

(125) “Mais saúde para você” (Fisio mais) 

(126) “Sempre o melhor atendimento” (Drogaria Amadeus) 

(127) “A impressão que dá cartaz!” (Gráfica Fernandes) 

 

 Vemos que, embora semelhantes e agrupadas em uma mesma mesoconstrução, as 

microconstruções mantêm suas particularidades. O mesmo se aplica aos períodos simples e 

compostos, que constituem o subesquema de frase verbal. Os sintagmas verbais presentes 
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nesses períodos aparecem acompanhados, principalmente, de sintagmas nominais, 

preposicionais e adverbiais (essa constituição encontra-se melhor detalhada na tabela geral 

que segue no apêndice). Um exemplar de período simples encaminha-se em (128): 

 

(128) “É melhor para os seus pés” (KalsiBem) 

 

 Os períodos compostos por subordinação são maioria, conforme já expomos, sendo 

as orações subordinadas substantivas subjetivas as predominantes, como pode ser visto nos 

dados (129), (131) e (135). Eis todos os casos de períodos compostos:  

 

(129) “Nosso papel é fazer a melhor impressão.” (Topgráfica & copiadora) – período 

composto por subordinação 

(130) “Faz a conta. Faz Carrefour.” (Carrefour) – período composto por coordenação 

(131) “Aqui vale a pena comprar” (Vale do Pará) – período composto por subordinação 

(132) “Liberdade para ir aonde quiser” (Locarx) – período composto por subordinação 

(133) “Comprando mais, pagando menos” (Uvifrios Atacadista) – período composto por 

coordenação 

(134) “„Adquira o hábito de ler‟” (Ponto do Leitor) – período composto por subordinação 

(135) “Economia é investir em qualidade” (Mult Print cartuchos e tonners) – período 

composto por subordinação 

 

Embora os slogans apresentem diferenças e especificidades microconstrucionais e 

subesquemáticas, o que observamos nos dados analisados, tais particularidades parecem ser 

reguladas por um princípio mais geral de formulação desse padrão discursivo. Esse princípio 

permite ratificar a ideia de que o slogan pressupõe um esquema construcional genérico e 

superordenado de forma e função (cf. TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Esse esquema, 

por sua vez, parece refletir padrões cognitivos de um procedimento discursivo culturalmente 

orientado, revelando, assim, a relação entre cultura, cognição, linguagem, discurso e interação 

(GIVÓN, 2005; BYBEE, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                         

  

Conforme o que foi discutido, corroboramos a hipótese inicial de que o slogan 

empresarial é uma construção discursiva, constituindo-se como estocagem cognitiva de um 

esquema/modelo de formação textual com uma função discursivo-pragmática específica. De 

fato, a função de tal texto só pode ser captada por meio da sua codificação/forma linguística, o 

que comprova o pareamento existente entre forma e função, sobre o qual recaiu o foco da 

análise. Assim, confirmou-se a relação forma-conteúdo e seu condicionamento às demandas 

sociocomunicativas. O nosso conhecimento linguístico implica o domínio de construções 

discursivas armazenadas em nosso léxico como padrões discursivos abstratos. Tais 

construções apresentam aspectos formais e funcionais responsáveis por sua definição e 

distinção, embora, no âmbito das teorias de gêneros, as investigações, na maioria das vezes, 

privilegiam ora os aspectos formais, ora os aspectos funcionais dos textos. É por meio da 

construção discursiva estudada – slogan - que se instanciam os slogans específicos presentes 

no discurso publicitário. Ratificamos, assim, que a Gramática de Construções é capaz de 

abarcar uma representação uniforme de todo o conhecimento linguístico. Foi possível, ainda, 

ampliar o entendimento do discurso publicitário presente nos slogans, compreendendo a 

função destes na publicidade como um todo e sua importância cultural na sociedade em que 

são criados e utilizados.  

Sintaticamente, observamos o predomínio da mesoconstrução/subesquema de frase 

nominal. No caso da de frase verbal, as orações são independentes, em sua maioria, de forma 

que predominam as microconstruções de períodos simples.  

Vimos que os slogans apresentam, em geral, comandos velados (desfazendo-se a 

expectativa de predominância de comandos diretos), tendo como unidade semântica a 

asserção, em construções sintáticas pouco complexas e econômicas. Dos 100 textos 

utilizados, há repetições, travestidas em ideias semelhantes e em algumas fórmulas, a exemplo 

das construções parcialmente especificadas.  

Os slogans são utilizados em um contexto em que há bastante espaço para avaliações e 

alto grau de (inter)subjetividade, o que justifica o foco predominante nas próprias empresas. 

Esse fato tem sua razão de ser se considerarmos que esse texto tem origem no discurso falado, 

que está mais suscetível a julgamentos pessoais do locutor, o qual expõe, assim, sua 

subjetividade. A estrutura do slogan, no entanto, não se restringe apenas à orientação para o 

empresário, orientando também para o interlocutor, no sentido de agir comunicativamente 

sobre ele, chamando-lhe a atenção e cativando-lhe a adesão. A linguagem, no seu papel de 
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instrumento de interação, foi utilizada para simular uma espécie de “diálogo” com os 

interlocutores, objetivando persuadi-los e levá-los a se tornarem consumidores, sem maiores 

reflexões. É fornecido conteúdo, em sua maior parte, já conhecido, com baixa criatividade 

poética.  

Confirmamos que a seleção, disposição e codificação das informações desempenham 

um importante papel na forma como o conteúdo textual é enfocado e que os indivíduos 

contam, no processo comunicativo, com o aparato linguístico disponível e com as 

especificidades do contexto comunicativo. Nesse sentido, as escolhas linguísticas e a 

organização informacional não são aleatórias.  

 Finalmente, as constatações feitas corroboram a pertinência e a relevância da pesquisa 

e dos princípios teóricos abordados na análise de fenômenos linguísticos. Considerando tudo 

isso, defendemos que o exposto neste trabalho, ao reforçar a ideia da relevância da interface 

entre os aspectos formais e funcionais na análise dos usos linguísticos, aponta para 

possibilidades diversas de pesquisas posteriores, especialmente no que diz respeito à noção de 

construção discursiva apoiada nos fundamentos e princípios da Linguística Cognitivo-

Funcional. De fato, por meio dos textos coletados, foi formado um banco de dados disponível 

a possíveis investigações futuras. 

Reconhecemos que outros pontos poderiam ter sido abordados, porém, nesta pesquisa, 

selecionamos aqueles que entendemos serem mais produtivos para o alcance dos objetivos 

propostos. Nesse sentido, novas pesquisas são necessárias, a fim de aprofundar esta (por meio 

da verificação, por exemplo, de novas construções formadas pela macroconstrução slogan 

empresarial), pois não pretendemos ser exaustivos nem definitivos, ou contemplar novos 

aspectos a partir de outro olhar. Este estudo procurou conjugar, ainda, os postulados da AD e 

da Linguística Cognitivo-Funcional (conforme os objetivos propostos), confirmando que tais 

áreas, embora apresentem especificidades, podem ser interligadas em determinadas questões.  

Em suma, a pesquisa forneceu uma contribuição válida para a nossa aprendizagem e 

aperfeiçoamento acadêmico e profissional.  
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Slogans excluídos  

 

A ótica que tem como modelo a sua visão (Ótica Modelo) 

A moda é santa moda (Santa moda) 

O shopping que resolve a sua vida (Shopping Via direta) 

Nossa experiência faz a diferença! (Drogaria Lírio dos vales) 

Um estilo de visão (Ótica Gomes) 

Sua visão em 1º lugar (Ótica Manancial) 

A realidade da sua visão (Ótica Realy) 

A arte de vestir bem (Marial) 

A ótica do futuro (New Vision) 

Preço baixo é aqui! (Uni Frios) 

O mais gostoso (Belém Açaí)  

Todo mundo faz (Centec) 

A sua locação livre (EDM Locadora) 

Vestindo você (Cléo fashion) 

Fotos reveladas são fotos para sempre! (Foto color estúdio) 

O bom gosto está aqui (GG móveis e colchões) 

Elegância para seus olhos (Ótica Elegância) 

O mix da moda está aqui (Realize Baby mix) 

Menor preço com maior qualidade (Ótica Focus) 

O progresso de uma nova visão (Ótica Progresso) 

A sua melhor opção de economia (Super Mega) 

40 anos de tradição (Calçados Relâmpago) 

Um novo conceito para o seu bom gosto (CW mármores e granitos)  

A nossa livraria (Mundo dos evangélicos) 

Uma nova visão em ótica (Ótica Look)  

Conforto e sensualidade (Corpo fino) 

O melhor preço para você (Mercadinho Estrelão) 

Tudo para sua casa (Etna) 

Aqui você pode confiar (Ótica Neves) 
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Gerando conforto em seu ambiente (ADN ventilação e engenharia) 

Há sempre uma perto de você (Drogarias Bezerra)  

Feitas para você (Óticas V) 

Lugar de comprar barato (Atacadão) 

Uma amiga sempre perto de você (Unifarma) 

Vestindo com exclusividade (Exclusive) 

Tudo para seu estofado (Casa do estofador) 

A sua obra com tudo (Cazza Mix Construção) 

Vestindo com elegância (Andaluz) 

Modernizando com você (Ótica Moderna) 

A sua ferramenta (Queiroz Oliveira) 

Sua visão em alta resolução! (Ótica Super Vision)  

Faça a sua moda (Veras tecidos) 

Tudo para o seu lar (Bem estar móveis) 

Sempre mais por você! (Drogarias Globo) 

O melhor da moda para você (Milenium calçados) 
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 Frase Per. Classificação morfológica das palavras 

 

Nº de 

sílabas 

Força I AP Sílaba tônica                   

   P Slogan (empresa) N V S C S PE PO AJ AR C V AV M D T P A E O C P M

A 

M

T 

O PA P

R 

V Constituição sintática F 

3 Óculos com perfeição (Ótica Jóia)  X  - - 2 1 - - - - - - 1 - 2 - X   X  1 - 1 - 1 O SN+Sprep P 
5 Cuidando do seu bem precioso (Ótica Talismã)   X X  1 1 1 1Q - - 1 - 3 - 1 1 X    X 3 - - 2 - I SV+Sprep E 
4 Fazendo história com você (Arco-íris livraria)  X X  1 1 1 - - - 1 - 1 1 2 - X    X 1 - 1 2 - I SV+SN+Sprep E 
4 Momentos recheados de sabor (BombomCafé) X  - - 2 1 - 1Q - - - - 1 1 1 1 X    X 1 - 1 2 - O SN+Sprep I 
4 Você vê a diferença. (Óticas Primavera)  X X  1 - 1 - 1 - 1 - 2 1 - 1 X   X  1 - 2 1 - I SN+SV+SN I 
4 Sua pesquisa acaba aqui! (Óticas Novo Rumo)  X X  1 - 1 - - - 1 1 1 1 2 - X X   X 1 - 1 2 - I SN+SV+Sadv I 
7 O futuro da tecnologia em seus olhos (New Look) X  - - 3 2 1 - 1 - - - 4 1 1 1 X    X 4 - - 3 - I SN+Sprep I 
7 Nosso papel é fazer a melhor impressão. (Topgráfica 

& copiadora) 

 X  X 2 - 1 - 1 - 2 1 2 4 1 - X   X  1 1 4 1 - S SN+SV+SV+SN E 

3 Um estilo ótico (Ótica Stylo) X  - - 1 - - 1C 1 - - - 1 - 2 - X    X 1 - - 1 1 O SN+Sadj E 
6 É melhor para os seus pés (KalsiBem)  X X  1 1 1 - 1 - 1 1 4 2 - - X    X 2 2 1 1 - I SV+Sadv+Sprep I 
4 Seu gosto, seu estilo. (Tendência) X  - - 2 - 2 - - - - - 2 2 - - X    X 2 - - 2 - I SNs I 
4 Seus óculos, uma jóia. (A Safira ótica) X  - - 2 - 1 - 1 - - - 2 1 1 - X    X 2 - - 1 1 I SNs P 
6 O prazer em carimbar com qualidade. (Carimbos & 

Cia) 

 X X  2 2 - - 1 - 1 - 3 1 1 1 X    X 3 - 2 1 - O SN+Sprep E 

4 De tudo, um muito. (Sacolão) X  - - 1 1 1 - 1 - - - 2 2 - - X    X 2 - - 2 - O Sprep+SN E 
4 O sabor que faltava! (Mil Balas)  X X  1 - 1 - 1 - 1 - 2 1 1 - X X   X 2 - 1 1 - O SN E 
5 Uma vida muito mais doce. (Chocolândia) X  - - 1 - - 1Q 1 - - 2 2 3 - - X    X 1 1 - 3 - O SN+Sadv I 
4 A farmácia da gente (Drogão popular) X  - - 2 1 - - 1 - - - 2 1 - 1 X    X 2 - - 1 1 I SN+Sprep E 
4 Muito pano pra manga (Mulambo novo) X  - - 2 1 - - - - - 1 1 3 - - X    X 1 - - 3 - O Sadv+Sprep P 
5 A sua festa começa aqui! (Mais festas)  X X  1 - 1 - 1 - 1 1 2 2 1 - X X   X 2 - 1 2 - I SN+SV+Sadv I 
3 Compatível com você (Star computer) X  - - - 1 1 1Q - - - - 1 1 - 1 X    X 1 - 1 1 - I Sadj+Sprep E 
7 A sua presença nos alegra de coração (Ótica Gênesis)  X X  2 1 2 - 1 - 1 - 4 - 3 - X    X 4 - 1 2 - I SN+SN+SV+Sprep I 
4 Muito mais em conta (A Nordestina) X  - - 1 1 - - - - - 2 2 2 - - X    X 2 - - 2 - O Sadv+Sprep E 
3 “Onde todos compram” (Unilojas)  X X  - - 1 - - - 1 1 - 3 - - X    X - - - 3 - O Sadv+SN+SV E 
6 Porque a sua visão é única (Ótica Preciosa)  X X  1 - 1 1Q 1 - 1 1 3 2 1 - X   X  2 1 1 1 1 I SN+SV+Sadj I 
5 Tudo para o seu sono (Rei dos Colchões) X  - - 1 1 2 - 1 - - - 2 3 - - X    X 2 - - 3 - I SN+Sprep E 
7 Onde a prestação cabe no seu bolso (Maré mansa)  X X  2 1 1 - 1 - 1 1 3 3 1 - X    X 3 - 1 3 - I Sadv+SN+SV+Sprep I 

TABELA GERAL 
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6 A certeza de um bom negócio (Gráfica Rápida) X  - - 2 1 - 1Q 2 - - - 4 - 1 1 X    X 4 - - 1 1 O SN+Sprep E 
8 A “cara” da sua empresa em boas mãos! (Kamaleöm) X  - - 3 2 1 1Q 1 - - - 5 2 1 - X X   X 4 1 - 3 - I SN+Sprep E 
6 A sua visão em boas mãos (Ótica Jefter) X  - - 2 1 1 1Q 1 - - - 4 2 - - X    X 3 1 1 1 - I SN+Sprep E 
7 Soluções para o seu dia a dia (multicoisas) X  - - 3 2 1 - 1 - - - 3 3 1 - X   X  3 - 1 3 - I SN+Sprep I 
5 Cama, mesa, banho e sonhos. (First Class) X  - - 4 1 - - - - - - 1 4 - - X    X 1 - - 4 - O SNs P 
5 Oportunidades para toda a família. (Meggashop) X  - - 2 1 1 - 1 - - - 1 2 - 2 X   X  1 - - 3 1 O SN+Sprep I 
4 Sua loja do bem-estar (Mundo verde) X  - - 2 1 1 - - - - - 2 1 1 - X    X 2 - 1 1 - I SN+Sprep E 
5 Faz a conta. Faz Carrefour. (Carrefour)  X  X 2 - - - 1 - 2 - 3 1 - 1   X X  3 - 1 1 - O SV+SN+SV +SN E 
6 Com a cara do seu bairro! (Supermercados Nova 

República) 

X  - - 2 2 1 - 1 - - - 4 2 - - X X   X 4 - - 2 - I Sprep+Sprep E 

3 Combina com você (Pinkbiju)  X X  - 1 1 - - - 1 - 1 1 1 - X    X 1 - 1 1 - I SV+Sprep E 
4 Acerte em sua escolha! (Acerto gráfica & 

comunicação visual) 

 X X  1 1 1 - - - 1 - 2 - 2 -  X X  X 2 - - 2 - I SV+Sprep I 

7 O salão de beleza da sua moto (Lava motos Cidade 

do sol) 

X  - - 3 2 1 - 1 - - - 4 2 1 - X    X 4 - 1 2 - I SN+Sprep E 

3 Renovando sua vida. (Veste lar)  X X  1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 X    X 1 - - 2 - I SV+SN I 
8 Bom gosto e modernidade para toda a família (Janete 

modas) 

X  - - 3 2 1 1Q 1 - - - 3 3 - 2 X    X 3 - - 4 1 O SN+Sprep I 

5 Qualidade e pontualidade em costura (Fast Clothes) X  - - 3 2 - - - - - - 2 - 1 2 X    X 2 - - 3 - O SN+Sprep E 
6 Aqui sua economia também é gigante (O gigante da 

madeira) 

 X X - 1 - 1 1Q - - 1 2 2 2 1 1 X    X 1 1 2 2 - I Sadv+SN+Sadv+SV+SN I 

5 Gente da terra da gente (Nordestão) X  - - 3 2 - - - - - - 2 3 - - X    X 2 - - 3 - I SN+Sprep E 
6 Tudo para sua reforma e construção (Ponto da 

construção) 

X  - - 2 2 2 - - - - - 2 2 2 - X    X 2 - 1 3 - I SN+Sprep I 

8 Tem sempre um parceiro bem pertinho de você! 

(Rede Parceiros da economia) 

 X X  1 1 1 - 1 - 1 3 4 2 2 - X X   X 4 - 1 3 - I SV+Sadv+SN+Sadv+Sprep E 

3 Determine seu estilo! (Acliv)  X X  1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 1  X X  X 1 - - 2 - I SV +SN I 
4 Sempre o melhor atendimento (Drogaria Amadeus) X  - - 1 - - - 1 - - 2 1 2 - 1 X    X 1 - 1 2 - O Sadv+SN E 
4 Mais saúde para você (Fisio mais) X  - - 1 1 1 - - - - 1 1 2 1 - X    X 1 - 1 2 - I Sadv+Sprep I 
4 Cuidando da sua imagem (Foto Rio Branco)  X X  1 1 1 - - - 1 - 2 - 2 - X    X 2 - - 2 - I SV +Sprep E 
4 Madeira também tem marca (Zani madeiras)  X X  2 - - - - - 1 1 1 2 1 - X   X  1 - 1 2 - O SN+Sadv+SV +SN P 
5 A carne que você ama (Du Beef churrascaria)  X X  1 - 2 - 1 - 1 - 2 3 - - X    X 2 - 1 2 - I SN+SV+SN P 
5 Aqui vale a pena comprar (Vale do Pará)  X  X 1 - - - 1 - 2 1 1 4 - - X    X 1 - 2 2 - O Sadv+SV+SN+SV E 
5 Sua moto em boas mãos () X  - - 2 1 1 1Q - - - - 3 2 - - X    X 3 - - 2 - I SN+Sprep E 



99 
 

 

3 O socorro imediato (S.O.S. Informática) X  - - 1 - - 1Q 1 - - - 1 - 1 1 X    X 1 - - 2 - O SN E 
4 Tá na sua mão (Carioca's Bar)  X X  1 1 1 - - - 1 - 4 - - - X    X 2 2 - - - I SV+Sprep I 
2 Imprimindo soluções (Net cartuchos)  X X  1 - - - - - 1 - - - 1 1 X    X - - 1 1 - O SV+SN E 
5 Liberdade para ir aonde quiser (Locarx)  X  X 1 1 - - - - 2 1 1 2 1 1 X    X 1 - 1 3 - O SN+Sprep+SV+SN+SV I 
3 Vestindo com economia (Bodega Chick)  X X  1 1 - - - - 1 - 1 - 1 1 X    X 1 - - 2 - O SV +Sprep E 
5 Qualidade é a nossa  meta (Grafipel Gráfica e editora)  X X  2 - 1 - 1 - 1 - 2 2 - 1 X   X  1 1 - 3 - S SN+SV+SN E 
4 Andando em lugares altos! (Decole)  X X  1 1 - 1C - - 1 - 1 1 2 - X X   X 1 - - 3 - O SV+Sprep I 
4 Aqui você é importante (Ótica Vip)  X X  - - 1 1Q - - 1 1 1 2 - 1 X    X - 1 2 1 - I Sadv+SN+SV+Sadj I 
5 Explore sua beleza e sensualidade (Meia luz)  X X  2 1 1 - - - 1 - 2 - 2 1   X  X 2 - - 3 - I SV+SN I 
5 Uma doce economia pra você (Lojão do Biscoito) X  - - 1 1 1 1Q 1 - - - 2 2 - 1 X    X 2 - 1 2 - I SN+Sprep I 
4 As cores que impressionam (Pirâmide gráfica e 

editora) 

 X X  1 - 1 - 1 - 1 - 2 1 - 1 X    X 2 - 1 1 - O SN+Sadj P 

4 Comprando mais, pagando menos (Uvifrios 

Atacadista) 
 X  X - - - - - - 2 2 1 1 2 - X    X 1 - - 3 - O SV+SV I 

5 Carnes com sabor e qualidade (Frigoiás) X  - - 3 2 - - - - - - 2 2 - 1 X    X 2 - 1 2 - O SN+Sprep P 

5 O menor preço da cidade (Claudi Móveis) X  - - 2 1 - 1 1 - - - 2 2 1 - X    X 2 - 1 2 - O SN+Sprep E 
5 A amiga de sua saúde (Farmácias Irmã Dulce) X  - - 2 1 1 - 1 - - - 3 - 2 - X    X 3 - - 2 - I SN+Sprep E 
3 Valorizando seu estilo (Labelle)  X X  1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 1 X    X 1 - - 2 - I SV+SN E 
3 Realizando seus sonhos (Thiago Móveis e Colchões)  X X  1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 X    X 1 - - 2 - I SV+SN E 
6 A sua beleza em boas mãos (Cida Cabelos) X  - - 2 1 1 1Q 1 - - - 4 1 1 - X    X 3 1 - 2 - I SN+Sprep E 
8 Saúde e economia na dose certa, é aqui! (Drogaria 

Dose Certa) 

 X X  3 2 - 1Q - - 1 1 3 3 1 1 X X   X 2 1 1 4 - O SN+Sprep+SV+Sadv E 

3 Equipa seu escritório (Movemaque)  X X  1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 1 X   X  1 - - 1 1 I SV+SN E 
5 Uma luz para seus olhos (Ótica Farias) X  - - 2 1 1 - 1 - - - 2 3 - - X    X 3 - - 2 - I SN+Sprep I 
4 O bom de preço! (Armarinho Brasil) X  - - 2 1 - - 1 - - - 3 1 - - X X   X 3 - - 1 - O SN+Sprep E 
6 O jeitinho caseiro de fazer bolo (Casa do Bolo)  X X - 2 1 - 1C 1 - 1 - 2 2 2 - X    X 2 - 1 3 - O SN+Sprep E 
4 A grife do campo (Freitas Rações) X  - - 2 1 - - 1 - - - 2 2 - - X    X 2 - - 2 - O SN+Sprep E 
5 O preço baixo da construção (Primo Material de 

construção) 

X  - - 2 1 - 1Q 1 - - - 2 2 1 - X    X 2 - 1 2 - O SN+Sprep E 

5 A impressão que dá cartaz! (Gráfica Fernandes)  X X  2 - 1 - 1 - 1 - 3 1 1 - X X   X 2 1 2 - - O SN+Sadj E 
5 Bem vindo ao mundo mágico (Docelândia) X  - - 1 1 - 2Q - - - 1 2 2 1 - X    X 2 - - 2 1 I Sadv+Sprep E 
5 “Adquira o hábito de ler” (Ponto do Leitor)  X  X 1 1 - - 1 - 2 - 3 - 2 -   X  X 3 - 1 - 1 I SV+SN+Sprep I 
5 Seu carro em boas mãos (Promopeças) X  - - 2 1 1 1Q - - - - 3 2 - - X    X 2 1 - 2 - I SN+Sprep E 
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6 A casa do homem do campo (Zona Norte rações) X  - - 3 2 - - 1 - - - 3 3 - - X   X  3 - - 3 - O SN+Sprep E 
4 A livraria do abençoado (Livraria Evangélica 

Getsêmani) 

X  - - 2 1 - - 1 - - - 2 - - 2 X    X 2 - - 2 - O SN+Sprep E 

5 Atenção farmacêutica em 1º lugar! (Drogaria Lírio 

dos Vales) 

X  - - 2 1 - 2C - - - - 1 1 1 1 X X   X 2 - 1 - 1 O SN+Sprep E 

6 Diga sim para o seu sorriso! (Sim odonto)  X X  1 1 1 - 1 - 1 1 3 2 1 -  X X  X 3 - - 3 - I SV+Sprep I 
4 Invista no seu sorriso (Paulident odontologia)  X X  1 1 1 - - - 1 - 2 - 2 -   X  X 2 - - 2 - I SV+Sprep I 
6 Onde a tradição é comer bem! (Churrascaria Gaúcha)  X X  1 - - - 1 - 2 2 3 2 1 - X X   X 2 1 2 1 - O Sadv+SN+SV+SV+Sadv E 
8 Mais que um curso, uma mudança de vida! (Radiotec 

cursos) 

X  - - 3 1 1 - 2 - - 1 5 2 1 - X X   X 5 - - 3 - O Sadv+SN P 

6 Suas contas, são de nossa conta! (Pagfácil)  X X  2 1 2 - - - 1 - 3 3 - - X X   X 2 1 - 3 - I SN+SV E 
5 Economia é investir em qualidade. (Mult Print 

cartuchos e tonners) 

 X  X 2 1 - - - - 2 - 2 - 1 2 X   X  1 1 1 2 - O SN+SV+Sprep I 

6 A direção certa para seu carro (RN Auto center) X  - - 2 1 1 1Q 1 - - - 2 3 1 - X    X 2 - 1 3 - I SN+Sprep E 
6 Soluções de acordo com as necessidades (Retífica 

Fran) 

X  - - 3 2 - - 1 - - - 3 - 2 1 X   X  3 - 1 2 - O SN+Sprep E 

5 Arte de criar novas ideias (Criartes)  X X  2 1 - 1C - - 1 - 1 3 1 - X    X 1 - 1 3 - O SN+Sprep E 
7 Tudo para a saúde do seu possante (Geral do carro 

oficina) 

X  - - 2 2 2 - 1 - - - 3 2 2 - X    X 3 - - 4 - I SN+Sprep E 

5 Barato assim você nunca viu! (Embalagens Brasil)  X X  - - 1 1Q - - 1 2 1 3 1 - X X   X 1 - 2 2 - I Sadj+Sadv+SN+Sadv+SV E 
4 A sua melhor alternativa! (Gráfica Alternativa) X  - - 1 - 1 1Q 1 - - - 2 1 - 1 X X   X 2 - 1 1 - I SN E 
5 Em cada cliente um amigo (CoopeFarma) X  - - 2 1 1 - 1 - - - 2 1 2 - X    X 2 - - 3 - O Sprep+SN E 
4 Parafuso para toda obra (Centpar) X  - - 2 1 1 - - - - - - 3 - 1 X   X  - - - 4 - O SN+Sprep P 
6 A vida em todas as cores (Costa Rica Malhas) X  - - 2 1 1 - 2 - - - 3 3 - - X    X 3 - - 3 - O SN+Sprep I 

 

Legenda: 

Coluna 1 (P): Número de palavras 

Coluna 2 (Slogan(empresa)): Slogan e nome da empresa 

Coluna 3 (Frase): N – frase nominal / V - frase verbal 
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Coluna 4 (Per.): S – período simples / C – período composto 

Coluna 5 (Classificação morfológica das palavras): S - substantivo / PE - preposição / PO - pronome / AJ - adjetivo (Q: 

qualificador/C: classificador) / AR - artigo / C - conjunção / V - verbo / AV - advérbio 

Coluna 6 (Nº de sílabas): M – monossílaba / D – dissílaba / T – trissílaba / P - polissílaba  

Coluna 7 (Força I): Força ilocucionária: A - asserção / E - exclamação / O - ordem 

Coluna 8 (AP): Ato perlocucionário: C - convencer / P - persuadir 

Coluna 9 (Sílaba tônica): MA – monossílabo átono / MT – monossílabo tônico / O – oxítona / PA – paroxítona / PR - proparoxítona 

Coluna 10 (V): Viés discursivo: O – objetivo / S – subjetivo / I – intersubjetivo 

Coluna 11 (Constituição sintática): SN – sintagma nominal / SV – sintagma verbal / Sprep – sintagma preposicional / Sadv – 

sintagma adverbial / Sadj – sintagma adjetival 

Coluna 12 (F): Foco: P – produto /  E – empresa / I – interlocutor
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Imagens fotográficas 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

        Fonte: Sabino (2013)    Fonte: Sabino (2013) 

       Fonte: Sabino (2013)        Fonte: Sabino (2013) 

      Fonte: Sabino (2013)      Fonte: Sabino (2013) 
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     Fonte: Sabino (2013) 
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Autorização para uso de imagens fotográficas dos slogans 
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