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3
O percurso dos gêneros publicitários

Beira de mar, 
Beira de mar, 
Beira de mar é na América do Sul 
Um selvagem levanta o braço 
Abre a mão e tira um caju 
Um momento de grande amor 
Copacabana, Copacabana, louca total 
E completamente louca 
A menina muito contente toca a Coca‑
‑Cola na boca 
Um momento de puro amor 
De puro amor, 

Caetano Veloso, “Joia”.

Bakhtin, por conceber a estreita relação entre a comunicação e 
as atividades humanas, compreende que os gêneros do discurso po‑
dem sofrer alterações. Podemos dizer que as condições sociais, eco‑
nômicas e culturais e o desenvolvimento tecnológico possibilita‑
ram, nos últimos anos, a criação de novos signos e de novas formas 
de comunicação, ativando e movimentando continuamente os gê‑
neros existentes.

Os gêneros publicitários, como produtos de uma sociedade capi‑
talista e em contínuo desenvolvimento tecnológico, refletem essas 
constantes mudanças ao apresentar enunciados variados (anúncios 
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impressos, comerciais para televisão e, atualmente, anúncios inte‑
rativos na internet) que são alterados pelos meios técnicos, mas 
também por valores sociais e culturais provocados por um processo 
de globalização de mercadorias, de economias e de culturas.

A publicidade, assim, está em um mundo movente de imagens, 
de sons, de ideias que se mesclam, que se inter‑relacionam e, por‑
tanto, provoca as mais diversas possibilidades de uma comunicação 
híbrida e volátil. O que antes era “estável” desmancha‑se em novas 
formas, em novas cores e em novas relações linguísticas. A constru‑
ção de um estilo na publicidade é, nesse contexto, a busca de for‑
mas “criativas” que provoquem o enunciatário a aceitar um pro‑
duto e os valores agregados a ele e o levem a ficar preso às imagens 
e às palavras ágeis nos segundos de um anúncio televisivo ou no 
clique interativo da internet. O desafio do enunciador é manter a 
atenção de seu enunciatário, daí a necessidade de envolvê‑lo com os 
sentidos por meio de máquinas que são “extensões do homem” 
(McLuhan, 1969).

As mudanças na relação entre os sujeitos da comunicação ou, 
ainda, entre o enunciatário e os anúncios publicitários, produzidos 
e veiculados em diferentes meios, estimulam reações diversas. Des‑
se modo, os anúncios televisivos, ao apresentarem um texto mais 
ágil, provocando o enunciatário por meio de sentidos como a visão 
e a audição, possuem um apelo emocional evidenciado. Entretanto, 
não se pode descartar a possibilidade de apelo sensorial nos anún‑
cios impressos, que pode ocorrer principalmente pela interpelação 
visual das imagens ou pelas escolhas linguísticas, que podem suge‑
rir sons, cheiros, visões, paladar. Uma análise discursiva desses 
anúncios exige, portanto, uma preocupação com a percepção, com 
os sentidos, com a emoção.

Na inter‑relação entre signos, entre mídias, entre discursos e 
entre gêneros, os gêneros publicitários sofreram e sofrem constan‑
tes alterações que são logo percebidas ao compararmos os anún‑
cios atuais com os de décadas passadas. Entre a profusão de pro‑
dutos que são lançados constantemente no mercado, há aqueles 
que se mantêm por criar um discurso que valoriza características 
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próprias do objeto e por agregar valores que satisfazem as neces‑
sidades sociais dos consumidores. A Coca‑Cola é um desses pro‑
dutos da sociedade capitalista que, ao longo dos anos, construiu um 
discurso de eternidade, de onipresença e de onipotência (Campos, 
2003), mas também viveu e se adaptou às mudanças provocadas 
pelo desenvolvimento tecnológico.

Na análise dos anúncios da Coca‑Cola que fazemos neste ca‑
pítulo, buscamos estudar seu discurso como forma de entender o 
percurso dos gêneros do discurso publicitário, isto é, como esses 
gêneros modificaram‑se devido, muitas vezes, às transformações 
tecnológicas e à alteração de valores sociais. Sabemos da dificul‑
dade em estudar os gêneros publicitários na sua totalidade. Em vis‑
ta disso, por meio do estudo das propagandas da Coca‑Cola – im‑
pressas, televisivas e, em alguns momentos, da internet –, é possível 
pensar nas mudanças e nas similaridades que constituem os gêne‑
ros publicitários. Não podemos nos esquecer de que a Coca‑Cola, 
como símbolo do capitalismo, reflete a realidade de uma sociedade 
em que a produção e a circulação de mercadorias precisam estar em 
constante rotatividade. Assim, como já vimos, a publicidade é uma 
das formas existentes para a divulgação de produtos e ideias, pois 
cria novas necessidades materiais e sociais ao reafirmar ou transfor‑
mar valores por meio da linguagem verbal ou das variadas lingua‑
gens não verbais.

A linguagem, marcada pelo horizonte social e pela compreensão 
humana, reflete as instabilidades dos enunciados que compõem os 
gêneros. Assim, para a compreensão dos gêneros publicitários, é 
necessário um estudo voltado para as outras formas de linguagem, 
como a fotografia, as imagens produzidas para a televisão e as digi‑
tais provenientes do universo virtual da informática.

As diferentes linguagens das mídias

Podemos dizer que não existe conhecimento sem linguagem, ela 
está em todas nossas atividades, desde as mais prosaicas como nos‑
so intermitente pensamento e nossas interações diárias com o outro 
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até as mais complexas, que envolvem nossa escrita ou nosso agir 
nas esferas do trabalho. A capacidade humana de pensar, planejar e 
projetar está, portanto, centrada na faculdade da linguagem. De 
acordo com Santaella (1996, p.65)

O simples ato de estar diante das coisas, na aparência tão inocente, 
o simples ato de roçar ou apertar as coisas, aparentemente tão palpável, 
já são inevitavelmente atos de elaboração cognitiva. Entre aquele que 
percebe e o objeto percebido interpõe‑se a camada do reconhecimento 
e do assentimento que a linguagem produz. Quando pensamos estar 
nas coisas, estamos no signo. O signo representa alguma coisa, que não 
é ele mesmo, para alguém. Isto é, produz nesse alguém um efeito de 
pensamento ou quase pensamento. Este efeito já é um outro signo. 
Respondemos ao signo com outro signo. Somos presas dessa cadeia in‑
finita da qual não podemos escapar. A qualquer momento, acordados 
ou dormindo, somos linguagem, somos pensamento. Dormindo, so‑
nhamos e o sonho é linguagem, uma estranha espécie de pensamento. 
Não há linguagem sem signos, não há qualquer atividade de consciên‑
cia que não seja signo.

O signo torna‑se, dessa maneira, importante forma de estar, de 
atuar e de refletir o mundo e, como afirma Bakhtin (1999), o signo 
reflete a realidade apresentando valores axiológicos inseridos em 
um determinado contexto espaçotemporal, mas também refrata 
essa realidade, transformando e ou transfigurando aquilo que re‑
flete. Nessa ambiência, entendemos que signo e ideologia são mu‑
tuamente correspondentes, pois “tudo que é ideológico possui um 
valor semiótico” (Bakhtin, 1999, p.32).

Também podemos considerar que o signo, ao refletir e refratar a 
realidade, apresenta‑se de diversas formas, de acordo com o desen‑
volvimento tecnológico ocasionado pela constante evolução de 
nosso fazer cognitivo, de nosso conhecimento.

Segundo Santaella (1997), a produção do conhecimento gera a 
possibilidade do desenvolvimento de máquinas que, inicialmente, 
antes mesmo da revolução industrial, eram criadas para ajudar o ho‑
mem em seu trabalho físico e mecânico, denominadas pela autora de 
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“máquinas musculares”. Assim, de engenhocas e artefatos como ins‑
trumentos de tortura, alavancas e alguns instrumentos de pesquisa 
como o telescópio, com a revolução industrial, surgiram as máquinas 
a vapor que substituíram os músculos humanos, ou seja, sua força 
física. Depois, houve o desenvolvimento de máquinas que amplifi‑
caram a força física humana e mecanizaram a locomoção.

Ainda no contexto da revolução industrial, em seu segundo mo‑
mento denominado de revolução científico‑tecnológica, surgiram 
“máquinas sensórias” (Santaella, 1997), que funcionam como ex‑
tensões dos sentidos humanos, como o olho, a audição e até mesmo 
o tato. A fotografia, o cinema, o rádio e a televisão representam es‑
sas máquinas que, como entende McLuhan (1969), simulam o fun‑
cionamento de nossos sentidos, considerados formas de conexão 
entre o mundo interior e o exterior. Ao criar novas formas de per‑
cepção do mundo, amplifica‑se a capacidade humana de ver e ou‑
vir, gerando, assim, novos signos, e também criam‑se novas ma‑
neiras de registrar, reproduzir ou gravar o que nossos sentidos 
captam. Para Santaella (1997, p.38),

não há dúvida de que os registros fixados pelos aparelhos visuais e audi‑
tivos são signos roubados ao mundo, quer dizer, capturados da realidade 
para dentro daquilo que existe. Os aparelhos são, por isso, máquinas pa‑
radoxalmente usurpadoras e doadoras. De um lado, roubam pedaços da 
realidade, de outro, mandam esses pedaços de volta, cuspindo‑os para 
fora em forma de signos. Entretanto, além de duplicadores, os aparelhos 
são também reprodutores, gravadores ad infinitum dos fragmentos que 
registram. Além de replicantes são, sobretudo, proliferantes, dotados de 
um alto poder para a proliferação de signos.

Na segunda metade do século XX, com a revolução da infor‑
mática, surgiram as máquinas cerebrais, ou seja, os computadores. 
Essas máquinas, por amplificarem as habilidades mentais, como  
os processadores de dados e de memória, são comparadas com nos‑
so corpo, em particular, nosso cérebro. Com o aparecimento da 
máquina digital, tornou‑se possível sintetizar ao mesmo tempo a 
imagem, o som, o vídeo e a escrita em uma mesma linguagem, e co‑
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nectar, numa mesma rede, o cinema, as diversas formas de teleco‑
municações e a informática. Assim, como o computador consegue 
transformar em impulsos eletrônicos qualquer informação de da‑
dos, de imagens e de sons, todo signo pode ser manipulado, tradu‑
zido, armazenado.

Com a ampliação dos sentidos humanos, as máquinas sensórias 
que captam o mundo exterior, audível ou visível, produzem os mais 
diversos signos, provocando um “hiperpovoamento de signos” (San‑
taella, 1997). Nesse contexto, os computadores funcionam como 
processadores potentes, ou hipercérebros, pois manipulam os signos 
das mais diversas formas.

Difícil é delimitar a capacidade dos computadores em transfor‑
mar os signos produzidos pelas máquinas sensórias. Entre essas pos‑
sibilidades, há processos conhecidos como ciberespaço e realidade 
virtual.1 Além do mais, o computador, aliado a telecomunicações e 
sua transmissão por satélite e cabos, promove uma planetarização 
da cultura e das informações. Por exemplo, hoje, em segundos, por 
meio da internet, é possível atravessar fronteiras sem sair de casa ou 
ainda reproduzir, armazenar e transformar dados.

Desse modo, a sociedade atual caracteriza‑se pela diversidade 
cultural e semiótica, pela crescente comunicação e transmissão de in‑
formações, constituindo‑se como uma sociedade de comunicação glo‑
balizada, de meios de comunicação; enfim, uma sociedade transfor‑
mada pelas máquinas sensórias e cerebrais.

Essa sociedade plural, multiforme e móvel revela‑se como um 
“caleidoscópio” (Ianni, 2000), visto que se misturam, confirmam‑
‑se, confrontam‑se

singular e universal, espaço e tempo, presente e passado, local e global, 
eu e outro, nativo e estrangeiro, oriental e ocidental, nacional e cosmo‑

1 Kac (apud Santaella 1997, p.42) compreende o ciberespaço como um espaço 
sintético “no qual um ser humano equipado com hardware apropriado pode 
atuar tendo por base um feedback visual, acústico e mesmo tátil obtido de um 
software”. Já a realidade virtual “descreve um novo campo de atividade devota‑
da a promover o desempenho humano em ambientes de imagens sintetizadas”.
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polita. A despeito de que tudo parece permanecer no mesmo lugar, 
tudo muda. O significado e a conotação das coisas, gentes e ideias 
modificam‑se, estranham‑se, transfiguram‑se. (Ianni, 2000, p.223)

Assim, o mundo da comunicação globalizada apresenta‑se com 
uma multiplicidade de realidades, de culturas, tendo como centro 
irradiador a cultura ocidental. Não há uma única língua, mas vá‑
rias, não há um único sistema de valores, pelo contrário, os dis‑
cursos religiosos, políticos, estéticos, entre outros, misturam‑se, 
combatem‑se, completam‑se. A comunicação, ao transpor frontei‑
ras, promove transformações culturais, pois novas modalidades de 
simbolização e de relações sociais são criadas e novos signos são in‑
ventados com o auxílio das máquinas.

O homem, imerso nesse mundo global e rodeado pelas máqui‑
nas e pelas diversas formas de comunicação, constitui‑se também 
de forma plural, movente. A interação com o outro, a compreensão 
e atuação no mundo só se tornam possíveis por meio do constante 
diálogo com a pluralidade de signos, com os discursos vários, com a 
hibridização entre os gêneros tradicionais, os transformados e os 
incipientes.

A heterogeneidade dos gêneros do discurso e a volatilidade dos 
signos que se mesclam, que se interpenetram devido aos meios ele‑
trônicos e digitais, configuram uma nova cultura delineada pela 
instabilidade, pela constante mudança, pela anulação das fronteiras 
entre popular e erudito. Aparelhos sofisticados de reprodução, 
como fotocopiadoras, videocassetes, impressoras a laser e multi‑
funcionais, scanners, gravadores de CDs e DVDs, criaram uma in‑
dústria do descartável e disponibilizaram para uso doméstico o que 
antes era produzido em série pelas indústrias. Além do mais, a in‑
terpenetração e intercâmbio entre os meios de comunicação, consi‑
derada por Santaella (2003) como “cultura das mídias”, possibili‑
tou a participação e a escolha dos consumidores por diversos 
produtos.

Livro, jornal, revista, televisão, rádio, etc. interpenetram‑se, 
completam‑se ou, até mesmo, contrapõem‑se. Por exemplo, uma 
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informação pode ser dada pela televisão, completada pelas revistas e 
jornais, virar enredo de livro ou de filme. Nesse contexto, as mídias 
transitam entre si e promovem a intersecção entre as diversas for‑
mas, ultrapassando também suas barreiras de tempo e de espaço.

Vale ressaltar que um meio não elimina o outro, visto que a cul‑
tura humana é cumulativa, há uma interação constante entre esses 
meios. O que ocorre, atualmente, é uma amálgama, uma cultura 
construída pelas relações entre meios e textos diferentes, de luga‑
res e tempos diversos. A tecnologia acelerou o tempo e influenciou 
as mais variadas áreas do conhecimento. De acordo com Balogh 
(2002, p.80),

as novas tecnologias e a voracidade temporal do mundo contemporâ‑
neo deixaram para trás conceitos de originalidade e sacralidade da arte 
em benefício da serialidade e da reprodutibilidade. O mundo deixou 
para trás o espaço, desterritorializou‑se, fragmentou‑se, fractalizou‑se, 
perdeu o conceito de eternidade, deixou de ser original, a economia 
globalizou‑se, a cultura mundializou‑se.

Benjamin, por exemplo, já em 1936, em seu texto A obra de arte 
na era da reprodutibilidade técnica, discorre sobre a originalidade e 
o valor cultual da obra de arte clássica abalada pelos novos meios 
técnicos de reprodução como a fotografia e o cinema. Ao perder a 
autenticidade e a unicidade da arte, esvai‑se a aura que mantém  
a distância entre artista e público e seu caráter de contemplação, de 
culto, de idealização.

Atualmente, diante da possibilidade da manipulação dos sig‑
nos, da volatilidade dos sentidos que trafegam por gêneros e dis‑
cursos diversos, da multiplicidade e confluência dos meios, da  
conjugação simultânea das diversas linguagens, a autoria, a auten‑
ticidade e a originalidade perderam seus limites, seus “poderes”. 
Assim, tanto autor ou enunciador como o leitor, espectador ou 
enunciatário podem manipular e criar imagens, construir sentidos, 
“deletar” o que não lhes interessa, mudar de canal, opinar na pro‑
gramação da televisão ou do rádio. O computador, o controle re‑
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moto, as câmeras fotográficas digitais, as impressoras multifuncio‑
nais, entre outras máquinas, permitem esse tráfego constante entre 
as mídias, entre os signos, entre os discursos. Nesse contexto, a tes‑
situra da cultura construída pela globalização e pelos meios de co‑
municação é multiforme, híbrida, colorida, revestida das mais di‑
ferentes formas, o que acarreta convergências e divergências das 
culturas, seja erudita, popular ou de massa.2

Interação entre linguagens: da trama em mosaico 
da televisão para as imagens digitais

De acordo com Machado (1995), os desdobramentos da revolu‑
ção industrial como a construção de ferrovias, o aparecimento da 
fotografia e, depois, da imagem mecânica do cinema configuram a 
produção de bens públicos. Na primeira metade do século XX, en‑
tretanto, produtos como o rádio, os eletrodomésticos e a televisão 
foram produzidos para o consumo individual ou doméstico.

Como mencionamos no capítulo 2, esses novos produtos modi‑
ficaram a vida diária das pessoas e os paradigmas de consumo e de 
padrão de conforto. Assim, o que antes poderia ser considerado 
luxo passa a ser desejado e incorporado como necessidades sociais. 
A televisão, além de proporcionar divertimento e uma “ligação” 
com o mundo exterior, oferece os mais diversos produtos de consu‑
mo por meio dos anúncios, assim como cria ou apresenta padrões 
de vida, de beleza, de música, de arte, etc.

A televisão passa a ser uma “janela para o mundo” (Machado, 
1995, p.16), pois o mundo penetra na casa das pessoas com pro‑
messas de uma vida mais feliz, mais confortável, mais segura. Por 
essa via, tem‑se a ilusão de que não é mais preciso sair de casa para 
se encontrar com as pessoas e com a realidade exterior.

2 A cultura de massa alterou a dicotomia tradicional ao absorver, ao mesmo tem‑
po, as duas formas de cultura, a erudita e a popular. Pignatari (2002, p.90) afir‑
ma “que a cultura de massa vai se impondo à elite, que a traduz para um reper‑
tório mais alto, assim como a massa traduz o acervo da elite para um repertório 
mais baixo”.
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Apesar de McLuhan ter considerado a televisão um meio de 
baixa definição, com pouca quantidade de informação, ela é um 
meio que atinge grande número de pessoas, elimina as fronteiras 
espaçotemporais, além de refletir as diversidades culturais, polí‑
ticas, sociais.3

A TV “digere” as diversas produções culturais, como a lite‑
ratura, as artes, a ciência, a filosofia, sendo, portanto, considerada 
uma “máquina antropofágica”, pois, de acordo com Santaella (1996, 
p.42), “ela absorve e devora todas as outras mídias e formas de 
cultura, desde as mais artesanais, folclóricas e prosaicas até as for‑
mas mais eruditas: do cinema, jornal, documentário até o circo, 
teatro, etc.”.

No entanto, ao absorver outras mídias ou formas de cultura, a 
TV adapta‑as a suas formas de transmissão, como enquadramen‑
tos, cortes, tamanho de tela, imagens de baixa definição, o que di‑
fere da percepção dos olhos e dos ouvidos do espectador, que passa, 
nesse contexto, a ver e a ouvir moldado pela tela da televisão.

As condições de percepção da televisão são consideradas, por 
McLuhan, de baixa definição porque a imagem eletrônica, chama‑
da de analógica4 convencional, é constituída por uma malha reticu‑
lada, ou seja, é a tradução de um campo visual por sinais de energia 
elétrica obtido à custa de um retalhamento total da imagem em uma 
série de linhas de retículas que podem ser varridas por um feixe de 
luz. Além do mais, é composta por 200 mil pontos de luz que preen‑
chem a tela totalizando 525 linhas, que é o padrão americano adap‑
tado para a televisão brasileira.5

3 Segundo Duarte (1999), a baixa definição de dados da TV não é uma caracterís‑
tica intrínseca ao meio, pois as transmissões dos anos 1950 eram ruins, mas, 
com o passar dos anos, ela foi se aperfeiçoando. Hoje já há a transmissão digital, 
além de televisores com tecnologia mais aperfeiçoada.

4 O termo analógico advém da analogia entre cada valor luminoso da imagem e 
uma quantidade correspondente de eletricidade. Entretanto, ao ocorrer a circu‑
lação de sinais, na codificação analógica, há perda de definição.

5 Atualmente, no Brasil, com a introdução gradual do sistema digital, o padrão 
está sendo modificado.
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McLuhan (1969) afirma que a televisão é um meio frio devido à 
baixa definição da imagem, o que exige maior participação do es‑
pectador, que precisa preencher os espaços vazios das imagens reti‑
culadas. Devido a essa imagem elétrica oriunda dos feixes de luz, 
McLuhan a compara com os mosaicos das igrejas bizantinas, que 
faz variar a luz que incide neles, pois as pedrinhas de cristal colo‑
rido sobre as quais a luz é projetada nunca estão no mesmo plano. 
Essa luz irregular e variada confere tatibilidade à imagem, fazendo 
com que o olho seja capaz de tateá‑la e sentir sua constituição, pro‑
vocando a sinestesia, ou seja, o envolvimento de alguns sentidos 
como a visão, a audição e o tato.

Desse modo, “a imagem da TV é agora uma trama mosaicada 
de pontos de luz e sombra” (McLuhan, 1969, p.352), em contrapo‑
sição com a cultura letrada, que, ao estender o sentido da visão, va‑
loriza a organização uniforme do tempo e do espaço e provoca o 
distanciamento do leitor. Para McLuhan (1969, p.375),

o mosaico pode ser visto, como a dança, mas não é estruturado visual‑
mente, assim como não é uma extensão do poder visual. Pois o mosai‑
co não é contínuo, uniforme, repetitivo. É descontínuo, assimétrico, 
não linear – como a tatuimagem da TV. Para o sentido do tato, todas as 
coisas são súbitas, opostas, originais, únicas, estranhas.

Machado (1995, p.43) afirma que a “TV é a primeira mídia a 
trabalhar concretamente com o movimento”, isto é, com a relação 
espaço‑tempo. Compara também a câmara de vídeo com uma “má‑
quina de escrever imagens”, visto que, assim como ocorre com a 
escrita, a inscrição da figura se faz por linhas individuais, da es‑
querda para a direita e de cima para baixo, o que caracteriza o texto 
da TV como uma entidade móvel.

Ao comparar a TV e o cinema, Machado (1995, p.92) afirma 
que,

Assim como as imagens carecem de definição e suas figuras de re‑
corte, a televisão não tem recursos simbólicos suficientes para contro‑
lar de forma acabada suas mensagens ou para programar de forma rí‑
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gida o impacto de seus produtos. Faltam‑lhe o poder de verossimilhança 
da transparência plástica, a hipnose da sala escura, o efeito de janela da 
tela ampla e a concentração do olhar cativo e exclusivo.

Assim sendo, enquanto o cinema, com sua constituição, a tela 
grande e sala escura, constrói um mundo de sonhos, de ilusões, cap‑
tando o espectador num estado de “hipnose”, o ato de assistir à te‑
levisão não exige um comportamento exclusivo de quem a assiste, 
pelo contrário, pode ser uma atitude muito mais distraída e disper‑
siva, visto que a transmissão das imagens, o enquadramento e o ta‑
manho da tela podem tirar sua atenção.

A imagem eletrônica caracteriza‑se pelas descontinuidades e 
fragmentações, pois, devido à precariedade da profundidade de cam‑
po, não é possível aproveitar os quadros abertos e a ocorrência de pai‑
sagens amplas, tornando o primeiro plano6 a forma mais apropriada 
para a televisão, capaz de enfatizar ações e revelar detalhes. Isso não 
quer dizer que a televisão não aceite outros planos, mas sempre acaba 
tendendo para um recorte mais fragmentário e fechado.

Além do mais, de acordo com Machado (1995), a televisão pre‑
cisa limitar o número de personagens que aparecem ao mesmo 
tempo na tela e trabalhar, muitas vezes, com espaços pequenos e 
fechados.

O editor de imagem, em vista dessa fragmentação e da limitação 
de definição, passa o tempo todo entre alternâncias e cortes. Quan‑
to aos cenários, não precisam parecer muito realistas e, frequente‑
mente, são utilizados recursos para baratear produções, como o 
emprego de papel de parede que imita tijolo ou madeira. A ma‑
quiagem nos atores também pode ser utilizada para esconder im‑
perfeições, como manchas e o brilho da pele.

A edição da televisão não é uma tarefa fácil, pois, como já men‑
cionamos, há muitos cortes, seja pela montagem interna do progra‑
ma, pela coexistência de vários programas (telejornais, telenovelas, 

6 Na linguagem cinematográfica, os planos são os ângulos produzidos pela câma‑
ra, ou seja, é o posicionamento da câmara com o objetivo de retratar determi‑
nado objeto. Há vários tipos de planos os quais veremos mais adiante.
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breaks comerciais e outras interrupções) ou pela montagem feita 
pelo próprio espectador, que, munido de controle remoto, pode 
mudar de canal de acordo com seus interesses ou seu senso crítico.

Essa fragmentação faz com que a programação não seja linear, 
progressiva, com uma continuidade rígida como na montagem ma‑
nipulada7 do cinema, pois, cada vez que o espectador desvia sua 
atenção da tela, perde a sequência. Assim, há sempre uma progra‑
mação recorrente, reiterando ideias e sensações a cada novo plano, 
ou, ainda, cenas coladas, fragmentárias e híbridas.

A colagem de imagens e sons, caracterizadora da fragmentação 
da TV, foi incorporada pelo videoclipe, nos anos 1980, “como for‑
ma de exprimir uma sensibilidade limítrofe, desconcertante e abso‑
lutamente moderna” (Machado, 1995, p.112). O espectador, nessa 
ambiência, é bombardeado de informação por todos os lados, inse‑
rido numa rede de signos e envolvido numa relação sinestésica, que 
é a profundidade tátil da experiência da TV.

Nos dias atuais, com o desenvolvimento da tecnologia, a ima‑
gem digital proporciona melhor qualidade de imagem, o desapa‑
recimento de diferenças entre o original e a cópia e maior poder  
de manipulação, pois, por meio do computador, há a conversão de 
cada pixel em informação numérica armazenável e manipulável. 
Assim, a figura que surge na tela é “imediatamente silhuetada, li‑
nearizada e preenchida com uma massa de cor, para depois ser vo‑
latizada, alongada, comprimida, multiplicada ao infinito, até ser 
novamente restituída, recuperada e reenquadrada na tela” (Macha‑
do, 1995, p.131).

Além do mais, com o aparecimento de aparelhos televisores de 
plasma e de cristal líquido (LCD) houve uma melhora significativa 
da imagem. Ainda há a introdução gradativa da transmissão digital 
dos sinais de TV, que permitirá assistir a programas em telefones 
celulares e possibilitará a interação do espectador com as emissoras 
por meio do controle remoto.

7 A manipulação do cinema consiste em cortar, colar, pintar a película, ou seja, 
submetê‑la a toda espécie de edição.
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A associação da imagem analógica com a digital vem modifi‑
cando a constituição da TV que, hoje, apresenta um processamento 
híbrido, meio analógico e meio digital, com uma crescente mudan‑
ça para essa última forma. Muda‑se, assim, a forma figurativa da 
televisão para uma transformação que a leva para o mundo da com‑
putação gráfica. Santaella (1996, p.92), ao discorrer sobre a multi‑
plicidade de linguagens, salienta que,

quanto mais as linguagens crescem, mais a “biosfera” vai se povoando 
de signos e se transmutando em “noosfera”.8 O exemplo mais recente 
disso são as imagens sintéticas da computação gráfica. Imagens “rea‑
listas” de coisas que não existem no real porque são criadas por sínte‑
ses sígnicas. O real é 

 
apenas uma das atualizações do possível. Como 

ficam, nessa, os valores epistemológicos daquilo que costumávamos 
chamar de realidade?

Nesse contexto, o conceito de imagem é modificado, pois a 
imagem digital, composta por matrizes matemáticas, transpõe os 
limites da conceituação da figuração tradicional, como no caso da 
pintura ou da fotografia. O homem, como criador ou como centro 
da tela, é destronado, ocorrendo uma mudança antropológica que 
provoca estranhamento e medo diante desse universo de entrelaça‑
mento entre signos e, consequentemente, entre culturas, tempos e 
espaços. Santaella (1995) afirma que a “noosfera”, como “florestas 
de signos”, transita rapidamente, gerando “florestas de tempo”, 
presentificando o passado, trazendo espaços distantes para a tela 
da TV e também para a do computador. Tudo passa a ser arqui‑
vado em dados computadorizados, programados, conectados e, o 
que antes era chamado de “realidade”, passa a se tornar uma teia 
de conexões.

Desse modo, a produção humana de signos é abalada, transfor‑
mando a cultura e transportando‑a para um terreno movente, sem 
contornos definidos, num crescente cruzamento de mídias e lin‑

8 A autora considera a biosfera como “vida” e a noosfera como “redes sígnicas”.
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guagens. Os sentidos humanos, muitas vezes, são substituídos por 
aparelhagens sensórias, mas, ao mesmo tempo, são submetidos a 
um processo sinestésico que produz no espectador efeitos psicofí‑
sicos e cognitivos variados. A computação gráfica é também capaz 
de produzir imagens até então nunca captadas pelo olho humano, 
podendo ser “realistas” no sentido de que figurativizam o mundo 
sensível ou ser criadas, inventadas.

As diferentes linguagens produzem novas formas de retratar o 
mundo e criam efeitos diferenciados na percepção do enunciatário. 
A fotografia, por exemplo, tem sido considerada uma forma que 
retrata a realidade, que flagra um determinado momento, como se 
paralisasse um fato temporalmente. Como afirma McLuhan (1969, 
p.214), ao comparar a fotografia com a TV:

o que caracteriza de maneira peculiar a fotografia é o fato de ela apre‑
sentar momentos isolados no tempo. A ação de contínuo esquadrinha‑
mento da câmara de TV não transmite um aspecto ou momento iso‑
lado, mas sim, o contorno, o perfil icônico e a transparência.

Esse status de credibilidade da imagem fotográfica também ad‑
vém da ideia de que a fotografia, em um só clique, pode fazer uma 
imitação “perfeita” da realidade e substituir a pintura pictórica.9 

Entretanto, a fotografia, com sua natureza fisicoquímica e, hoje, 
eletrônica e digital, transcende o pictórico, pois é um fragmento da 
realidade modificado pela interferência do fotográfico que, pos‑
suindo um repertório cultural e estético e apoiado em determinados 
recursos técnicos, escolhe o assunto em função de determinada fi‑
nalidade. Assim, o que pode parecer uma “mensagem denotada”, 
analógica à realidade, é uma “mensagem conotada” (Barthes, 

9 Antes do advento da fotografia, a arte pictórica caracterizava‑se como uma fi‑
guração mimética em busca da exposição perfeita de um objeto, como um espe‑
lho fiel da natureza e do homem. Entretanto, com a fotografia, a pintura pre‑
cisou se reinventar. Assim, no início do século XX, surgem as vanguardas 
europeias, ou seja, movimentos artísticos que contestam a arte tradicional, a 
maneira de representar a realidade com formas identificáveis.



158  ANA LÚCIA FURQUIM CAMPOS-TOSCANO

1982), ou seja, uma fotografia é uma construção, o que a caracteriza 
como signo.

Assim, a fotografia ou qualquer outra imagem que busque “re‑
presentar a realidade” é considerada um signo, independente do 
meio técnico utilizado, visto que um tema representado pela ima‑
gem já o transpõe para outra realidade, para novas interpretações e, 
desse modo, é ideologizado.

Com a ampliação das possibilidades comunicativas e do inter‑
‑relacionamento entre essas diversas linguagens, podemos dizer 
que, atualmente, há uma hibridização de signos, uma crescente 
composição de linguagens sincréticas nos diversos meios existen‑
tes, com conotações variadas.

A fim de comparar o processo de significação entre diferentes 
linguagens, como o signo verbal, o desenho e a imagem compu‑
tadorizada, Machado (1995, p.148‑9) apresenta diferentes repre‑
sentações do signo “árvore”, cujo trecho transcrevemos a seguir:

Duas árvores representadas em desenhos diferentes nunca mos‑
tram a mesma nodosidade nos troncos nem a mesma distribuição das 
folhas nos galhos ou dos galhos nos troncos. Diferentemente, portan‑
to, da palavra “árvore” que é um conceito geral, abstrato e designa to‑
das as palavras existentes ou existidas, sem se referir a qualquer árvore 
singular. Em síntese, enquanto a palavra teria como destino o conceito 
formal abstrato, a imagem estaria mais ligada à natureza concreta das 
coisas particulares, a despeito de todas as convenções de representa‑
ção. Quando surgem as imagens computadorizadas, tudo é codificado, 
cujo modelo armazenado na memória da máquina é algo tão geral e 
abstrato quanto a palavra “árvore”, pois pode obter árvores de qual‑
quer tamanho, de qualquer espécie, com qualquer tipo de folhagem, a 
partir de qualquer ângulo de visão.

Pelo exposto acima, verificamos que o advento de novos meios 
técnicos abalou as formas tradicionais de interpretação do mundo 
e, consequentemente, da comunicação. As relações comunicativas, 
que antes exigiam a presença de, pelo menos, dois sujeitos, o enun‑
ciador e o enunciatário, foram alteradas. Com a criação de novas 
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mídias, o lugar do enunciatário pode ser ocupado por uma massa 
indistinta de pessoas ou por uma única pessoa ao manipular ima‑
gens e informações computadorizadas.

Em textos como Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin já 
menciona a possibilidade de criação dos mais diversos signos e em‑
bora o autor só mencione signos como a palavra, a composição mu‑
sical e a representação pictórica, deixa entrever a possibilidade 
ininterrupta de criação constante de novos signos.

Para Bakhtin (1999, p.33‑4), “compreender um signo consiste 
em aproximar o signo apreendido a outros signos já conhecidos; em 
outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por meio 
de signos”. Essa concepção é importante para nosso trabalho, ten‑
do em vista que um signo de natureza plástica, seja produzido por 
meio da representação pictórica, por processos fisicoquímicos 
como a fotografia, por impulsos eletrônicos geradores das imagens 
televisivas ou pela digitalização de imagens, representa a realidade 
criada por “olhos” que enxergam ambiguidades, que ocultam sen‑
sações e ideias, que calculam respostas e entendimentos.

Enfim, um signo não verbal, assim como o signo verbal, traz 
inscritos valores sociais que marcam tempos e espaços específicos. 
Desse modo, os mais diferentes signos que hoje compõem nossa 
forma de compreender, de interpretar e de representar o mundo es‑
tão impregnados de valores axiológicos e são importantes elemen‑
tos para análise dos discursos que nos circundam. Compreender 
determinado gênero discursivo é também entender como se consti‑
tuem os enunciados, como são as formas de comunicação verbal e, 
atualmente, não verbal, dado o crescente desenvolvimento tecnoló‑
gico, não se esquecendo de que “a palavra está presente em todos os 
atos de compreensão e em todos os atos de interpretação” (Bakhtin, 
1999, p.38), o que lhe confere papel fundamental no processo co‑
municativo.
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A linguagem fílmica10

Como vimos, os gêneros do discurso publicitário se constituem 
por meio de uma linguagem sincrética, isto é, há mistura de várias 
linguagens, como verbal, musical, gestual, etc., principalmente 
quando se trata do anúncio televisivo. Como as linguagens verbal e 
não verbal são importantes para a constituição dos gêneros do dis‑
curso publicitário, faz‑se necessária uma análise dos efeitos de sen‑
tido construídos pela união entre significantes e significados, ou 
seja, entre expressões linguísticas, visuais, sonoras, e significados 
que consolidam o conteúdo temático de um enunciado.

Vale ressaltar que a concepção de estilo adotada neste trabalho 
está centrada na ideia de que as escolhas linguísticas e, por exten‑
são, também as da linguagem não verbal, constroem sentidos que 
apresentam valores sociais e ideologias, visto que os enunciados es‑
tão em relação estreita com a vida, com os sujeitos da comunicação, 
com outros discursos e com outros textos. Brait (2005, p.98), ao 
analisar textos visuais e verbo‑visuais, afirma que

A concepção de estilo, no sentido bakhtiniano, pode dar margens a 
muito mais do que a simples busca de traços que indiciem a expressi‑
vidade de um indivíduo. Essa concepção implica sujeitos que instau‑
ram discursos a partir de seus enunciados concretos, de suas formas de 
enunciação que fazem história e são a ela submetidos. Assim, a singu‑
laridade estará necessariamente em diálogo com o coletivo em que tex‑
tos, verbais, visuais ou verbo‑visuais, deixam ver, em seu conjunto, os 
demais participantes da interação em que se inserem e que, por força 
da dialogicidade, incide sobre o passado e sobre o futuro.

Como, pela perspectiva bakhtiniana, todo discurso é social e ideo‑
lógico, construído por meio de escolhas linguísticas de determinado 

10 Adotamos o termo linguagem fílmica por entendermos que os anúncios televi‑
sivos constituem‑se por meio de uma linguagem própria dos filmes publici‑
tários, muito próximos da linguagem cinematográfica. Entretanto, preferimos 
esse termo para que não haja confusão entre a linguagem da TV e seus enuncia‑
dos e a linguagem do cinema.
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contexto sócio‑histórico‑cultural, consideramos que os recursos e ele‑
mentos que o produzem estão em constante mudança, pois os valores 
sociais são mutáveis, flexíveis. Além do mais, o crescente desenvol‑
vimento tecnológico também impulsiona a criação de novos signos 
ou de novas formas de representar e entender o mundo.

Em vista disso, nossa análise requer alguns conceitos e teorias que 
priorizam a linguagem fílmica, pois os anúncios televisivos estão inse‑
ridos em um universo de criação de novos signos. A posição da câme‑
ra, a focalização das cenas e dos personagens por meio de planos, os 
recursos sonoros, o ritmo e a velocidade são elementos essenciais na 
constituição de sentido de um anúncio publicitário televisivo.

É importante mencionar que, como a linguagem fílmica é uma 
construção de sentidos criada pelo homem, para entendê‑la é ne‑
cessário interrogar como o homem e o mundo estão figurativizados 
nela, ou, ainda, como o significante, seja da ordem visual, auditiva 
ou até mesmo tátil, possibilita a significação no âmbito da percep‑
ção. Nesse contexto, a enunciação extrapola a esfera linguística e 
passa também a configurar sentido utilizando outras formas de lin‑
guagem.

As reflexões bakhtinianas sobre dialogismo, suporte teórico 
para nossa análise, também são importantes para o estudo da rela‑
ção dos participantes da comunicação e de suas posições espaço‑
temporais, ou seja, da relação entre o eu e o outro, ou ainda, entre o 
homem e o mundo. Marchezan (2001), ao tratar da movimentação 
teórica nos estudos da língua na consideração do discurso e da 
enunciação, afirma que um dos aspectos da atualidade do pensa‑
mento de Mikhail Bakhtin é a consideração da língua como aconte‑
cimento concreto, ou seja, a língua, como objeto de estudo, é dialó‑
gica, móvel, contextualizada.

Assim, associando semiótica e as reflexões bakhtinianas, Mar‑
chezan (2001, p.5‑6) enfatiza que

há uma descontinuidade entre homem e mundo, ou seja, o sentido do 
mundo não é único, neutro, independente do homem, mas também 
não está só no homem, nem somente em suas leituras registradas de 
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fora, iluminadas por construtos formais, depende da relação entre ho‑
mem e mundo. Em outras palavras, não há uma separação radical en‑
tre homem e mundo, também não há uma fusão, uma continuidade 
natural, mítica, absoluta, há sim uma interdependência, lugar de con‑
flito, trabalhado pela linguagem, preenchido por diferentes diálogos, 
organizados em tempos e espaços diferentes.

Em nosso trabalho, entendemos que as diferentes linguagens 
que compõem um anúncio publicitário mantêm essa relação des‑
contínua entre o homem e o mundo, isto é, por meio da percepção 
das diferenças, são construídos os significados.

Em vista do exposto anteriormente, para a análise da linguagem 
fílmica dos anúncios televisivos da Coca‑Cola, expomos, a seguir, 
os principais elementos constitutivos da linguagem do cinema, mas 
que também são utilizados nos anúncios publicitários feitos para a 
televisão como formas de constituição discursiva.

Apesar de tratarmos do discurso, em especial, os gêneros do 
discurso publicitário representados pelos anúncios da Coca‑Cola, a 
concepção de Aumont (1995) sobre o que considera “texto fílmico” 
é pertinente para nossa análise, pois está centrada na ideia de signi‑
ficante, ou seja, dos elementos que compõem um filme. Assim, 
para ele, “falar de ‘texto fílmico’ é, portanto, considerar o filme 
como discurso significante, analisar seu(s) sistema(s) interno(s), 
estudar todas as configurações significantes que é possível nele ob‑
servar” (Aumont, 1995, p.201).

Como elemento significante, precisa ser levado em considera‑
ção o plano, que corresponde a cada tomada da cena, ou seja, é a 
constituição de um determinado ponto de vista em relação ao obje‑
to filmado, mas está também relacionado ao movimento, à dura‑
ção, ao ritmo, à relação com outras imagens. O plano é entendido 
como elemento constitutivo de um enunciado fílmico não só na fase 
de filmagem, mas também na fase da montagem.

Os tamanhos do plano são definidos de acordo com os possí‑
veis enquadramentos da figura humana, o que, segundo Aumont 
(1995), acaba por apresentar alguns problemas, seja por uma ques‑
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tão de enquadramento, de um ponto de vista da câmera sobre a fi‑
gura representada, seja por um problema de ordem teórico‑ideo‑
lógica, pois esses tamanhos são determinados em relação ao modelo 
humano, o que pode ser modificado de acordo com cada época. 
Para nossa análise, consideramos os seguintes planos:11

Plano geral: cena enquadrada em sua totalidade.
Plano de conjunto: enquadramento que dá destaque à figura hu‑

mana, sem isolá‑la do ambiente.
Plano médio: mostra o personagem de corpo inteiro.
Plano americano: a figura humana é filmada, aproximadamente, 

dos joelhos para cima.
Plano próximo ou aproximado: a figura humana é apresentada da 

cintura para cima.
Primeiro plano: a figura humana é enquadrada de meio busto para 

cima.
Primeiríssimo plano (muito utilizado o termo em inglês, close‑up): 

o enquadramento é apenas do rosto.
Plano de detalhe: mostra um detalhe do rosto, de uma parte do cor‑

po ou de um objeto.

Ainda, no estudo dos planos, devemos levar em consideração o 
ângulo da filmagem, que pode ser frontal em relação aos eixos ho‑
rizontal e vertical do sujeito filmado e de cima para baixo, denomi‑
nado em francês como plongée, ou de baixo para cima, conhecido 
como contre‑plongée. É importante observar as construções de sen‑
tido construídas pelos ângulos de filmagem, pois, ao filmar de bai‑
xo para cima, por exemplo, há um aumento e ênfase no persona‑
gem. O oposto ocorre com o ângulo de filmagem de cima para 

11 Devido às várias delimitações de planos, optamos por considerar a descrição de 
Aumont (1995), mas incluímos o plano de detalhe, citado por Costa (2003, 
p.181): “Alguns autores o relacionam a objetos ou à figura humana. Quando 
referido à figura humana, diz respeito a somente uma parte do rosto ou do cor‑
po (boca, olhos, mãos, etc); quanto a coisas, diz respeito a um objeto isolado ou 
parte dele ocupando todo o espaço da tela”.
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baixo, que pode dar ao personagem uma indicação de fraqueza ou 
de opressão.

A movimentação da câmera também é importante para a cons‑
tituição de um filme, pois é considerada a base técnica para o plano 
em movimento. Assim, consideramos os seguintes movimentos de 
câmera:

Panorâmica: a câmera move‑se em seu próprio eixo. É semelhante 
a uma pessoa que mexe sua cabeça de um lado para outro (horizontal) 
ou de cima para baixo (vertical), alterando o ângulo de visão.

Travelling (carrinho): a câmera desloca‑se sobre um carrinho de ro‑
das que corre sobre trilhos. O movimento pode ser para a frente, para 
trás, para a direita, para a esquerda ou oblíquo. De acordo com Costa 
(2003, p.186), “o travelling pode ser simulado através do emprego do 
zoom, isto é, de uma objetiva com foco variável que permite efeitos de 
aproximação e distanciamento do elemento enquadrado, obtendo va‑
riações da escala e de todos os outros parâmetros do enquadramento”.

Dolly ou grua: a câmera é colocada na extremidade de um braço 
móvel sustentado por uma plataforma, que pode ser dotada de rodas 
ou ajustável a um veículo. Esse tipo de guindaste permite movimentos 
leves de baixo para cima e vice‑versa. A diferença entre dolly e grua é 
que esta última tem mais capacidade de elevação da câmera.

Câmera na mão: os movimentos são obtidos por meio de deslo‑
camentos do cameraman, que manipula a câmera sem o auxílio de su‑
porte.

Steadycam: a câmera é fixada ao corpo do operador por meio de 
uma armação que, munida de um sistema de amortecedores, adquire o 
máximo de mobilidade e fluidez, pois não há mais a dependência do 
controle manual da câmera.

Ainda há de se levar em consideração a fotografia e as condições 
de luz, como assinala Costa (2003, p.193) a respeito do trabalho do 
diretor de fotografia: “ele deve procurar ou produzir aquelas condi‑
ções de luz que, combinadas com as técnicas de filmagem e de có‑
pia, criem os efeitos fotográficos previstos pelo roteiro ou exigidos 
pelo diretor”. Assim, a qualidade fotográfica é obtida ora por meio 
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de luz natural, ora por uma iluminação artificial (com a ajuda de 
refletores ou superfícies refletoras).

Não podemos desconsiderar os recursos sonoros como consti‑
tuintes da linguagem fílmica, entre os quais podemos destacar: fa‑
las, ruídos, músicas e jingles. Assim, a palavra também é um ele‑
mento, muitas vezes importante para a construção dessa linguagem 
do discurso publicitário televisivo. Por um lado, há uma lingua‑
gem visual em movimento e toda uma gama de opções de produção 
de sentido por meio dessa máquina sensória que é a câmera filma‑
dora; por outro, há a necessidade de representar a fala humana. 
Nesse contexto, em conjunção com a imagem, a palavra toma for‑
ma na boca dos personagens, na melodia dos jingles, na associação 
com a música, transformando recursos técnicos em pulsações sen‑
sórias que interpelam perceptivamente o espectador. Como afirma 
Barthes (1973, p.116), ao associar o prazer do texto literário com o 
cinema:

Com efeito basta que o cinema capte de muito perto o som da fala 
(é em suma a definição generalizada do “grão” da escrita) e faça ouvir 
na sua materialidade, na sua sensualidade, a respiração, o embrechado, 
a polpa dos lábios, toda uma presença do focinho humano (que a voz, 
que a escrita sejam frescas, maleáveis, lubrificadas, finamente granu‑
losas e vibrantes como o focinho de um animal), para que consiga de‑
portar para muito longe o significado e lançar, por assim dizer, o corpo 
anônimo do actor na minha orelha: isso granula, isso faz ruído, isso 
acaricia, isso raspa, isso corta: isso frui.

A fruição da voz humana que rompe barreiras espaçotemporais 
é obtida por meio de recursos de máquinas que simulam nossos 
sentidos, que falam por nós, que criam novas formas de percepção 
do mundo. Como vimos, a voz, os ruídos, as músicas associadas aos 
recursos visuais, criam, na linguagem fílmica, novos signos e novas 
formas de ver, ouvir e compreender o mundo.

Por fim, para a constituição do filme é necessária a montagem, 
que, como afirma Aumont (1995, p.54), “consiste em três ope‑
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rações: seleção, agrupamento e junção – sendo a finalidade das três 
operações obter, a partir de elementos a princípio separados, uma 
totalidade que é o filme”. Além do mais, a montagem produz um 
efeito de continuidade espaçotemporal ao organizar a sucessão dos 
planos e estabelecer uma duração. A sucessão de planos ocorre por 
meio de um encadeamento de unidades sucessivas, por exemplo, 
que podem ser chamadas de sintagmas fílmicos, assim como de‑
nominamos em linguística em relação à linguagem verbal. Os sin‑
tagmas, desse modo, são segmentos autônomos formados por vá‑
rios planos que constituem uma unidade nitidamente identificável 
e dotados de um significado independente.

Devido ao crescente desenvolvimento na área de informática, o 
processo de montagem de um filme vem sofrendo constantes mu‑
danças, pois há a possibilidade de o montador e o diretor confron‑
tarem simultaneamente os efeitos de sentidos construídos, assim 
como a qualidade das imagens.

Todos esses recursos da linguagem fílmica acentuam a lingua‑
gem sincrética desse tipo de discurso. Assim, a cada escolha de pla‑
nos ou de movimentação da câmera há uma variedade de signifi‑
cados, ou seja, por meio dessas escolhas de recursos técnicos são 
construídos efeitos de sentidos que representam a forma de enxer‑
gar o mundo, de confirmar ou confrontar valores sociais, de apre‑
sentar ideologias, enfim, de construir um discurso que, no âmbito 
publicitário, busca satisfazer necessidades existentes ou produzi‑
das pela sociedade.

Os anúncios televisivos da Coca‑Cola

O estudo sobre gêneros do discurso contribui para a compreen‑
são não somente da composição e do estilo dos enunciados, mas 
também da relação intersubjetiva, tendo em vista que o enunciador 
precisa presumir quem e como é o destinatário de seu enunciado. 
Por concebermos a linguagem como social e dialógica, os enuncia‑
dos construídos para atender finalidades das diferentes esferas de 
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uso da linguagem, ou seja, os gêneros do discurso, expõem posições 
sociais de acordo com um lugar histórico e cultural e estão sempre 
relacionados com categorias cronotópicas. Desse modo, em nosso 
trabalho, nossa abordagem privilegia como categoria de análise os 
estudos sobre gêneros do discurso e sua intrínseca relação com o 
dialogismo, entendido aqui como circulação de discursos, de valo‑
res, de vozes sociais, de textos, enfim do universo cultural do qual 
determinado gênero faz parte.

Como os gêneros do discurso publicitário constituem‑se em fun‑
ção das necessidades culturais nos mais diferentes espaços e tempos, 
as relações dialógicas empreendidas são importantes para sua com‑
preensão. Importa, portanto, saber quais são as vozes sociais que 
emergem desses gêneros e como elas se cruzam, se questionam ou se 
completam para a constituição do todo do enunciado. Para atender 
ao intuito discursivo na construção de um enunciado, as escolhas 
linguísticas e audiovisuais amparadas no crescente desenvolvimento 
tecnológico e aliadas ao fluxo comunicativo revelam estratégias que 
denotam conteúdos temáticos diversos de acordo com o destinatário 
a quem se destina.

Selecionamos para análise, principalmente, anúncios televisivos 
da Coca‑Cola veiculados no período compreendido entre 1970 e 
2000 para traçarmos o percurso dos gêneros do discurso publici‑
tário, levando‑se em consideração seu caráter dialógico e as alte‑
rações sofridas na estrutura composicional, na temática e no estilo. 
Sendo assim, nossa seleção privilegiou anúncios segundo seu con‑
teúdo temático, a forma modificada principalmente pelo desenvol‑
vimento tecnológico, as interações e manifestações de vozes sociais, 
a relação com as categorias cronotópicas e com o contexto sócio‑
‑histórico‑cultural.

Coca‑Cola, sorriso e refrescância

Em trabalho anterior (Campos, 2003), traçamos a trajetória 
discursiva da Coca‑Cola desde sua entrada no Brasil, em 1941, pe‑
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ríodo da II
 
Guerra Mundial, até 2003, com a campanha Gostoso é 

viver! Por meio desse estudo, verificamos que as propagandas im‑
pressas da Coca‑Cola veiculadas no início de sua entrada no Brasil 
apresentam argumentos de vendas, dados comparativos, preços e 
outras informações sobre o refrigerante com o objetivo de conven‑
cer o enunciatário de que esse refrigerante é uma bebida gostosa e 
“saudável”. Assim, enunciados como “Tome Coca‑Cola bem fria” 
e “Qualidade digna de confiança” eram comuns em seus anúncios, 
visto que havia a necessidade de adquirir a confiança do consu‑
midor brasileiro.

Com o passar do tempo, devido a uma publicidade intensa e 
constante, a Coca‑Cola passou a fazer parte dos hábitos dos brasi‑
leiros, assim como ocorreu em outros países, e pôde, desse modo, 
mudar seus anúncios, retirando expressões que valorizavam as 
ideias de pureza e confiança, como “puro”, “qualidade” e “con‑
fiança”, além de passarem também a evitar verbos no imperativo, 
como “beba bem gelada”, “Veja como brilham!”.12

Nas décadas de 1960 e 1970, a Coca‑Cola já enunciava ideias, 
por meio de slogans, de que com ela “tudo vai melhor” (de 1966 a 
1971) e que “Isso é que é” (de 1972 a 1976), pois “Coca‑Cola dá 
mais vida” (no final dos anos 1970). Reiteram‑se, desse modo, va‑
lores como prazer, alegria, refrescância, que, agregados à Coca‑
‑Cola, acabam por afirmar sua identidade.

Foi nas décadas de 1960 e 1970 que a televisão se firmou no 
Brasil, tornando‑se um interessante meio de comunicação e de di‑
vulgação publicitária. De acordo com Cadena (2001, p.150),

é nos anos 60 que a propaganda brasileira finalmente obtém uma legis‑
lação, assegurando às agências 20% de remuneração sobre a veiculação. 
Uma década marcada pela televisão que conquista o país a partir da 

12 A expressão “Veja como brilham” faz parte de um anúncio da Coca‑Cola vei‑
culado em 1955 na revista Seleções, por meio do qual o enunciador “mostra” o 
interior de uma fábrica da Coca‑Cola e relata como as garrafas eram lavadas e 
esterilizadas por modernas máquinas, a fim de provar que o refrigerante era 
digno de confiança.
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estação pioneira da Embratel, enquanto Chateaubriand, um executivo 
brasileiro, brilha no exterior como presidente de um dos maiores con‑
glomerados de comunicação do mundo.

Em 1969, a transmissão via satélite modificou a relação entre  
as agências de publicidade e a televisão, pois, a partir dessa data, as 
agências passaram a comprar o espaço comercial para veiculação 
dos anúncios e, desse modo, acabaram‑se as interferências das agên‑
cias na programação das emissoras.

Em 26 de abril de 1965, a TV Globo entrou no ar integrando‑se 
ao conjunto de emissoras já existentes, entre elas: Emissoras Asso‑
ciadas, TV Paulista das Organizações Victor Costa, TV Record, 
TV Cultura, TV Rio, TV Excelsior e TV Continental.

Na década de 1970, mais precisamente em 1971, durante a Fes‑
ta da Uva em Caxias do Sul, foram veiculadas imagens coloridas 
por meio de várias emissoras, para que, dessa forma, não houvesse 
privilégio para nenhuma delas. Assim, pelas imagens televisio‑
nadas, o Brasil pôde ver as cores do mundo.

É nesse período, do final dos anos 1960 e início dos 1970, que 
os comerciais televisivos da Coca‑Cola começam a ser veiculados, 
primeiro em comerciais com o slogan “Isso é que é” e depois, já no 
final da década, com o slogan “Coca‑Cola dá mais vida”. Os pri‑
meiros comerciais apresentavam letras mais “poéticas”, com me‑
lodias mais lentas e “cenas que complementam o discurso da cria‑
ção de um mundo melhor e cheio de amor e sensações” (Campos, 
2003, p.66).

A seguir, transcrevemos um anúncio televisivo com o slogan 
“Coca‑Cola dá mais vida” e seu subtema “Abra um sorriso”, em 
que se enfatizava a associação do refrigerante com as coisas boas da 
vida. Dentre as possibilidades de técnicas de escrita de um filme, 
optamos pela transcrição em forma de roteiro, pois é a forma mais 
adequada às técnicas atuais:13

13 Seguimos o modelo apresentado por Costa (2003).
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1 Um estúdio de filmagem com alguns refletores. Interior.
 A câmera focaliza no plano próximo o ator Chico Anísio, que está 

de costas para a câmera, vira‑se, pega uma garrafa de Coca‑Cola, 
levanta‑a e olha para a câmera. Dirigindo‑se para o espectador, 
diz: “Uma Coca‑Cola mata minha sede e me faz sorrir”.

2 Rua de uma cidade. Exterior – dia.
 A câmera parada filma um caminhão de mudança em movimento 

com uma moça na carroceria. Ela bebe uma Coca‑Cola, levanta‑a e 
sorri. Com o movimento do caminhão passa‑se de plano de con‑
junto para o plano geral.

3 Balcão de atendimento de aeroporto. Interior.
 Uma atendente de check in, filmada em primeiro plano, sorri e co‑

loca uma Coca‑Cola na esteira junto com as malas. A garrafa é fil‑
mada em plano de detalhe. A câmera passa a filmar no plano de 
conjunto para focalizar a moça e seu colega que, no momento em 
que pega a Coca e sorri para ela, é filmado em primeiro plano. A 
câmera, ainda em primeiro plano, movimenta‑se do rapaz para a 
moça, enfatizando o sorriso de uma paquera.

4 Praia. Exterior – dia de sol.
 A câmera, em plano americano, acompanha o movimento de um 

rapaz correndo e segurando duas Cocas na mão. O moço aproxima‑
‑se de uma moça que está deitada, passa as garrafas em suas costas. 
Ela, focalizada em close‑up, vira‑se para ele sorridente e pega uma 
das garrafas.

5 Calçada de um parque. Exterior – dia ensolarado.
 Foco em dois pares de pés patinando na rua. Depois, muda‑se a 

posição da câmera, que passa a filmar de cima para baixo, em plano 
americano, aparecendo uma moça que veste uma camiseta da Coca‑
‑Cola. Há nova mudança de foco, pois um rapaz é derrubado e ou‑
tra garota lhe dá uma Coca‑Cola. Filmado em primeiro plano, ele 
sorri.

6 Pizzaria. Interior.
 Aparece uma moça comendo pizza com a mussarela derretendo. 

Em primeiro plano, ela sorri e levanta uma latinha de Coca‑Cola.
7 Não há referência do local. Interior.
 Filmado em close‑up, é mostrado um palhaço bebendo Coca‑Cola 

e sorrindo para uma criança que lhe retribui o sorriso.



O PERCURSO DOS GÊNEROS DO DISCURSO PUBLICITÁRIO  171

8 Um ringue de boxe. Interior.
 Filmagem de uma luta de boxe. Mudança de cena de plano de con‑

junto para plano próximo quando um treinador conversa com um 
lutador cansado e suado. O treinador, como forma de reanimação, 
entrega uma garrafa de Coca para o rapaz, que lhe sorri. Filmado 
em primeiro plano.

9 Não há referência do local. Interior.
 Em primeiro plano, um homem é entrevistado por vários repór‑

teres. Mostra‑se aborrecido, mas alguém lhe dá uma Coca‑Cola e 
ele, em primeiro plano, sorri.

10 Show de rock. Interior.
 Filmado em plano de conjunto, é mostrada uma banda de rock, 

com focalização no baterista. Aparece uma fã entregando uma 
Coca‑Cola para o baterista, que sorri para a garota. Em plano ame‑
ricano, a fã pula de alegria enquanto o rapaz bebe a Coca‑Cola.

11 Estúdio de filmagem. Interior.
 Em primeiro plano, reaparece Chico Anísio, que diz: “Então abra 

uma Coca‑Cola bem gelada e comece a sorrir”. Quando leva a gar‑
rafa à boca, derruba um pouco de Coca, olha para a câmera, aponta 
o indicador para o espectador e fala: “Ah! Sorriu, que eu vi”.

12 Exterior – dia.
 Com a câmera em contre‑plongée, um rapaz tira uma Coca‑Cola 

bem gelada de um tonel, joga‑a para o alto, gotículas de água es‑
palham‑se ao redor e o rapaz sorri. Aparecem os seguintes dizeres 
na tela:
Abra um sorriso. Coca‑Cola dá mais vida.

Todas as cenas são acompanhadas por um jingle que transcre‑
vemos a seguir:

Coca‑Cola e um sorriso 
Pra repartir, pra refrescar 
Pra gente curtir 
Pra se soltar 
Coca‑Cola e um sorriso. 
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Sorrir pode ser 
Simples até 
Pro mundo 
Sorrindo dá pé 
Abra um sorriso 
Que a vida fica melhor. 

Coca‑Cola e um sorriso 
Pra repartir, pra refrescar 
Pra gente curtir 
Pra se soltar 
Coca‑Cola e um sorriso. 

Sorrir é tão bom 
Eu quero ver 
Você sorrindo comigo 
Coca‑Cola dá mais vida 
Coca‑Cola e um sorriso.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

Por ser um anúncio televisivo, sua estrutura composicional é 
verbo‑visual e, portanto, imagens, falas, músicas estão articuladas 
para a constituição do todo do anúncio. Com um tema que enfoca a 
alegria, o sorriso e a Coca‑Cola, as escolhas feitas nos âmbitos ver‑
bal e visual estão também relacionadas com determinado contexto 
sócio‑histórico‑cultural.

Veiculado nos anos 1970, época da ditadura militar no Brasil, 
esse anúncio não desvela os problemas políticos, como as persegui‑
ções e as mortes de tantos jovens que lutaram pela democracia bra‑
sileira. Pelo contrário, todas as cenas apresentam pessoas felizes, a 
maioria jovens que estão de bem com a vida, como enuncia a letra 
do jingle que compara a Coca‑Cola com um sorriso. Desse modo, 
não são apresentadas as vozes juvenis que se debelaram contra a 
voz monofônica da ditadura cerceadora da divulgação de outros va‑
lores sociais, mas somente daqueles que querem viver a vida com 
“curtição”, com prazer e alegria.
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Embora seja um gênero secundário, dada a complexidade de 
sua formação, esse anúncio também apresenta as formas do coti‑
diano, ou seja, expressões próprias da oralidade e de variantes so‑
ciais utilizadas por jovens, como “pra gente curtir, pra se soltar”, 
“pro mundo, sorrindo dá pé”, criando um efeito de veridicção, ou 
seja, parece ser a voz juvenil que enuncia essas ideias. A imagem 
também reforça essa estratégia discursiva, visto que são várias nar‑
rativas articuladas no todo do enunciado e, por meio da sequência 
dos planos, formam uma unidade temática.

Assim, por meio das narrativas das atividades de diferentes su‑
jeitos que se tornam satisfeitos e felizes em contato com uma Coca‑
‑Cola, aparece o fazer cansativo de uma mudança, um turbilhão de 
repórteres numa entrevista, o trabalho no aeroporto transformado 
pela alegria da paquera entre dois funcionários, a prática de espor‑
tes como o boxe e a patinação, a pulsação frenética de uma banda 
de rock, os jovens curtindo um dia de sol na praia, entre outras nar‑
rativas.

Ao enfatizar a temática da alegria, esse anúncio trata, portanto, 
de uma atribuição de valor ao produto Coca‑Cola – a alegria de um 
sorriso. Em vista disso, a abertura e o fechamento do anúncio com 
o comediante Chico Anísio reforçam essa ideia, pois podemos 
considerar sua presença como um discurso de autoridade. Chico 
Anísio, na época do anúncio, apresentava um programa humorís‑
tico na Rede Globo – Chico City, que foi ao ar de 1973 a 1980, o 
que comprova a grande aceitação pelo público do humor produzi‑
do pelo comediante. O discurso da Coca‑Cola, desse modo, busca 
provocar humor, isentando o espectador de pensar em problemas 
ou assuntos sérios, pois está associado somente aos momentos bons 
da vida, ou seja, aos esportes, à música, às diversões, às paqueras, 
ao dia de sol, enfim a tudo que proporciona um sorriso.

A composição da propaganda conduz o espectador para a cons‑
tituição desse discurso de valorização do prazer e da alegria de vi‑
ver. No decorrer do comercial, predominam os planos que privile‑
giam os rostos dos sujeitos, pois é constante a filmagem em 
primeiro plano, em plano próximo ou ainda em close‑up. Ao em‑
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pregar esses tipos de planos, enfatiza‑se a ação de sorrir e revelam‑
‑se detalhes; no caso, apresenta a Coca‑Cola como a bebida que 
“dá mais vida”. É importante observar que o único plano de deta‑
lhe presente nesse anúncio destaca a Coca‑Cola, que, associado à 
filmagem em contre‑plongée, no último sintagma, reforça a imagem 
de superioridade do refrigerante que “explode de alegria” respin‑
gando água gelada por todos os lados.

A ambientação das narrativas varia entre espaço interno e exter‑
no, sendo que, neste último, o dia está sempre ensolarado, pois a 
Coca‑Cola refresca os dias de calor, temática recorrente em seu dis‑
curso e presente no jingle que acompanha as imagens: “Coca‑Cola 
e um sorriso/ pra repartir, pra refrescar”. Assim, o jingle é veicu‑
lado em quase todos os sintagmas desse anúncio televisivo, com 
exceção das cenas que mostram Chico Anísio, único momento em 
que a voz humana aparece como a fala de um personagem. Como 
vimos, a frase do humorista é um discurso de autoridade, daí ser o 
único a representar o diálogo humano, em seu sentido literal, pois é 
como se estivesse dialogando com o espectador e o incitasse a sorrir 
no final do anúncio quando diz: “Então abra uma Coca‑Cola bem 
gelada e comece a sorrir”. E, como se obtivesse a anuência do es‑
pectador, fala: “Ah! Sorriu, que eu vi”.

Os recursos sonoros, como a fala humana e o jingle fazem com 
que o discurso do anúncio televisivo flua, transportando sons dis‑
tantes para próximo do espectador, de forma semelhante às pala‑
vras emitidas pela voz humana no diálogo face a face. As palavras, 
emitidas melodicamente, tomam forma e deslizam por nossos sen‑
tidos, reforçando a associação, constantemente reiterada também 
pela linguagem visual, entre sorriso e Coca‑Cola.

Sem se envolver com questões políticas, a Coca‑Cola, por meio 
de uma forma relativamente estável de enunciado e com a finali‑
dade de divulgar e vender seus produtos, dirige‑se a um determi‑
nado enunciatário, aproximando‑se de seus anseios e valores, mas 
também se opõe a outros, o que reitera a concepção de que os gê‑
neros, constituídos no jogo social, devem estar em relação direta 
com a vida.
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Na publicidade, é recorrente a criação de campanhas que apre‑
sentam anúncios com a manutenção da mesma temática. Por exem‑
plo, em outro comercial da mesma campanha, é conservada a mes‑
ma melodia com um ritmo mais acelerado. Entretanto, a escolha 
das palavras é modificada de um jingle para outro, como podemos 
observar no quadro comparativo abaixo entre o jingle do anúncio 
analisado e o de outro anúncio sobre a Coca‑Cola e o verão.14

Jingle do anúncio 1 Jingle do anúncio 2

Coca‑Cola e um sorriso 
Pra repartir, pra refrescar 
Pra gente curtir 
Pra se soltar 
Coca‑Cola e um sorriso.

Coca‑Cola e um sorriso 
Pra repartir, 
Pra refrescar, refrescar 
Coca‑Cola e um sorriso 
Pra gente curtir, curtir 
Um dia de sol.

Sorrir é tão bom 
Eu quero ver

Coca‑Cola e um sorriso

Você sorrindo comigo 
Coca‑Cola dá mais vida 
Coca‑Cola e um sorriso.

Pra gente curtir, curtir 
Coca‑Cola dá mais vida 
Coca‑Cola e um sorriso.

Fonte: McCann Erickson do Brasil, 2001. 

Nesses dois jingles, há seleção de palavras como os substantivos 
“Coca‑Cola”, “sorriso” e de verbos como “repartir”, “refrescar” e 
“curtir” que, produzindo sentidos semelhantes, enunciam que a 
Coca‑Cola refresca e está presente em todos os bons momentos  
da vida, daí a repetição do refrão “Coca‑Cola dá mais vida/Coca‑
‑Cola e um sorriso”. No entanto, na seleção e articulação das pa‑
lavras dos dois anúncios há, no anúncio 2, a ênfase, por meio da 
repetição das palavras “refrescar” e “curtir”, das ideias de refres‑
cância e de aproveitar a vida. Além do mais, como é um anúncio 

14 Para facilitar a comparação chamaremos de anúncio 1 e anúncio 2.
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televisivo veiculado na época do verão brasileiro, o que evidencia a 
relação do gênero com as categorias espaçotemporais, todas as ce‑
nas se passam na praia, lugar que figurativa o calor intenso, o sol e 
a vibração dos jovens, com corpos bonitos e perfeitos, cheios de 
energia e vontade de viver.

Ainda nesses jingles, observamos acentuada aceleração no rit‑
mo melódico no anúncio 2, o que acaba por conotar a ideia de um 
tempo acelerado para “curtir a vida”, tempo que só pode ser con‑
cretizado em companhia de uma Coca‑Cola bem gelada. Essa rei‑
teração marca o estilo do refrigerante na constituição de seu discur‑
so que, junto com a estrutura composicional e o conteúdo temático, 
caracteriza os gêneros do discurso publicitário. Vale ressaltar que o 
discurso da Coca‑Cola, como todo discurso, não está somente em 
consonância ou confronto com os mais diversos discursos, mas 
apresenta também valores sociais marcados por categorias espaço‑
temporais.

Assim, esse discurso representa a relação homem e mundo, con‑
siderada uma relação descontínua, pois, por meio da linguagem ou 
da fusão das linguagens, o homem diz o que diz em diferentes mo‑
mentos num constante diálogo entre sujeitos, discursos, textos. 
Como um dos enunciados componentes dos gêneros do discurso pu‑
blicitário, esse anúncio reitera, por meio do cronotopo do verão, as 
temáticas de refrescância e de prazer presentes em vários discursos 
da Coca‑Cola. Configura‑se, desse modo, o estilo da Coca‑Cola, ou 
seja, as escolhas linguísticas e plásticas ajudam a construir o discurso 
de que o refrigerante é associado às coisas boas da vida.

A permanência de valores agregados à Coca‑Cola não é mera 
repetição, mas um constante vir a ser, em outras palavras, uma 
contínua construção de sentido que, aliada ao contexto sócio‑
‑histórico‑econômico, reforça e reitera valores, mas também pode 
denotar novos sentidos e novas concepções de mundo, além de par‑
ticipar do embate discursivo de vozes, muitas vezes oponentes, 
contraditórias ou confirmadoras, complementares.

Além de a Coca‑Cola reiterar os valores já afirmados anterior‑
mente – sabor, refrescância e alegria –, reforça outros, como a onipo‑
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tência e a eternidade, conforme podemos verificar no jingle do anún‑
cio televisivo que faz parte da campanha “Coca‑Cola é isso aí”:

É isso aí. Coca‑Cola é isso aí! 
Não tem sabor como esse aqui. É demais! 
Coca‑Cola é isso aí! 
Refresca muito, muito mais 
É isso aí! 
Coca‑Cola é isso aí! 
Pra sede logo desistir 
É isso aí 
É um sorriso que vem 
Lá de dentro e tem 
Uma força pra dar 
Seja em qualquer lugar 
Seja a hora que for 
Isso é que é sabor 
Coca‑Cola é isso aí! 
Não tem sabor como esse aqui. É demais! 
Refresca muito, muito mais 
É isso aí! 
Coca‑Cola é isso aí!

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

Novamente estão inscritos, nesse jingle, termos como “refres‑
ca” e “sorriso”, e o slogan “Coca‑Cola é isso aí”, veiculado entre 
1983 e 1989, reitera os valores hedonistas proporcionados pela 
Coca‑Cola e se contrapõe a seus concorrentes, ao afirmar que “nada 
tem seu sabor”. Em relação às escolhas linguísticas, podemos afir‑
mar que os advérbios intensificadores “muito”, “mais” e “demais” 
repetidos em alguns versos reforçam a ideia de onipotência da Coca‑
‑Cola.

Ainda quanto à estrutura do comercial, são apresentados dife‑
rentes sintagmas, mas o único que é composto pelo plano de deta‑
lhe são as garrafas de Coca‑Cola. Primeiro, aparece uma garrafa em 
sentido transversal afundada no gelo e com a marca focalizada pela 
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câmera; depois, são mostrados outros ângulos, mas sempre com 
foco na marca. Podemos dizer que o gelo figurativiza, no plano vi‑
sual, a refrescância, enquanto, na linguagem verbal, o enunciado 
“refresca muito, muito mais” é um recurso de ancoragem do verbal 
sobre o visual.

A aceleração do jingle acompanha a movimentação dos sujeitos 
que aparecem na tela da TV. No momento em que é dito que “A 
Coca‑Cola é isso aí”, aparecem jovens que namoram, correm, pu‑
lam na água, surfam. Na parte em que se diz que a Coca‑Cola “re‑
fresca muito, muito mais”, a cor predominante nesses sintagmas é 
o amarelo, figurativizando o calor intenso, ou seja, o cronotopo do 
verão brasileiro. Em seguida, são mostradas cenas em que as on‑
das do mar, em contato com a prancha dos surfistas são associadas, 
em uma cena posterior, com o líquido borbulhante da Coca‑Cola 
que transborda de um copo onde está inscrita a expressão Enjoy 
Coke.

Os sintagmas em que aparecem o palhaço, o lutador de boxe e 
crianças jogando futebol figurativizam, visualmente, o enunciado 
“É um sorriso que vem, lá de dentro”, o que, como vimos, reitera a 
associação entre Coca‑Cola e alegria, Coca‑Cola e um sorriso.

Há ainda um sintagma, também com a luz amarela predomi‑
nante, em que é focalizada uma moça em movimento, bronzeada, 
magra, de maiô branco. No entanto, não é mostrado seu rosto, so‑
mente das pernas até o busto para, em seguida, aparecer uma Coca‑
‑Cola muita gelada em posição vertical. Por meio dessa associação 
entre a jovem e o refrigerante e dos recursos fílmicos utilizados, é 
construído o sentido de que a Coca‑Cola, além de refrescar, é uma 
bebida de e para jovens magros, bonitos, versáteis, alegres, não ex‑
pondo o interdito de que a Coca engorda, provoca celulite e vicia.

Podemos afirmar que, para atender as condições específicas e  
as finalidades da atividade publicitária, o discurso da Coca‑Cola 
dirige‑se a seus enunciatários, buscando apresentar valores agrega‑
dos ao refrigerante e evitando polêmicas que exponham vozes so‑
ciais divergentes a seu discurso. Assim, nos anúncios acima, ao 
apresentar jovens magros e saudáveis, não só se reiteram valores já 
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veiculados anteriormente, mas também omitem‑se vozes, como o 
discurso da saúde que afirma que a Coca‑Cola engorda e não é na‑
tural, ou ainda as vozes opositoras à ditadura. A Coca‑Cola isenta‑
‑se, portanto, de apresentar uma posição social polêmica a fim de 
construir uma imagem positiva e onipresente da marca, como 
quando enuncia que “esteja onde estiver, Coca‑Cola é isso aí: re‑
frescância e sabor”.

O rock invade a cena

As emoções provocadas nos anúncios televisivos podem tam‑
bém ser visualizadas nos anos posteriores, quando se iniciou um 
novo período da publicidade da Coca‑Cola, uma fase mais ágil e 
com a utilização de novos recursos técnicos. É nessa época que a 
Coca‑Cola, em busca de um público consumidor jovem, cheio de 
alegria e de vontade de viver, associou sua marca a uma das maiores 
paixões da juventude: o rock.

Nos anos 1980, o rock brasileiro “explodiu” com o aparecimen‑
to de diversas bandas e sua enorme exposição na mídia. Em 1985, o 
empresário carioca Roberto Medina resolveu realizar o “maior fes‑
tival de rock do mundo”, o Rock in Rio. Além de juntar grandes 
nomes do rock mundial, construiu um local – em um terreno de 
250 mil m2, na Barra da Tijuca, para ser a sede do festival – e deu‑
‑lhe o nome de “A cidade do rock”. O sucesso foi tão grande que 
houve ainda, em 1991, o Rock in Rio II, dessa vez patrocinado pela 
Coca‑Cola.

Além desses eventos, a Coca‑Cola também criou, em 1988, o 
projeto Coke in concert, cujo objetivo era trazer ao Brasil astros de 
videoclipes, como o cantor Sting, que inaugurou o evento. Desse 
modo, a Coca‑Cola aproximou‑se mais ainda dos jovens e da músi‑
ca, como podemos observar na transcrição do seguinte roteiro:

1 Palco de um show e plateia. Exterior – noite.
 A câmera focaliza em plano geral um palco e a plateia, agitada, 

dança e pula.
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2 Não há referência do local.
 Duas Cocas‑Colas pulam como se estivessem praticando ginástica 

olímpica.
 Água e gelo espirram para todos os lados. Filmado em contre‑

‑plongée.
3 Plateia de um show. Exterior – noite.
 Plateia brinca com um balão com a inscrição Coca‑Cola.
4 Não há referência do local.
 Uma latinha de Coca‑Cola gira, como se estivesse dançando e es‑

pirra água para todos os lados. Filmada em contre‑plongée.
5 Plateia de um show. Exterior.
 Uma moça dança com um rapaz. Plano médio.
6 Rua. Exterior – noite.
 Algumas pessoas, pulando e levantando as mãos, passam em fren‑

te a um outdoor com a seguinte frase: Coke in concert. Plano ameri‑
cano e predominância de tons avermelhados e alaranjados.

7 Não há referência do local.
 A câmera filma em contre‑plongée o gargalo de uma garrafa. A 

tampa explode para o alto.
8 Palco de um show. Exterior – noite.
 Dedos tocam uma guitarra. Plano de detalhe.
9 Não há referência do local.
 Uma garrafa de Coca‑Cola passa correndo pela tela e atrás dela há 

água e gelo que explodem por todos os lados. Contre‑plongée.
10 Um bar. Interior.
 Uma garçonete segura uma bandeja com Coca‑Cola e sanduíche, 

tromba com um rapaz. Eles giram como se dançassem. Plano pró‑
ximo.

11 Palco do show. Interior.
 Um rapaz de macacão, possivelmente um faxineiro do show, brinca 

com a vassoura como se tocasse uma guitarra.
12 Danceteria. Interior.
 Em primeiro plano, aparece um DJ mexendo com os discos e, de 

repente, ele gira de um lado para o outro.
13 Não há referência do local.
 É focalizada uma garrafa de Coca‑Cola em sentido transversal. 

Explodem gelo e Coca‑Cola por todos os lados. Contre‑plongée.
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14 Danceteria. Interior.
 Aparece o DJ novamente, recebendo aplausos.
15 Provavelmente uma danceteria ou o palco de um show. Interior.
 Uma moça loira, de cabelos curtos, canta. Plano americano.
16 Rua. Exterior.
 É focalizada em plano médio uma moça vestida de branco e, com 

uma capa de chuva, pula e chuta uma poça de água, que se espalha 
por todos os lados. A câmera filma em contre‑plongée.

17 Close do perfil de um rapaz bebendo Coca‑Cola. Contre‑
‑plongée.

18 Não há um lugar específico.
 Surge um painel com várias garrafas de Cocas‑Cola com ênfase na 

marca.
19 Show. Interior.
 Um baterista é filmado em plongée.
20 Escritório. Interior.
 Desenhista cria a logomarca Coke in concert. Filmado em plongée, é 

visualizada a folha com o logo e, ao lado, uma Coca‑Cola.
21 Palco do show. Interior.
 Novamente um faxineiro com a vassoura em uma mão e na outra 

uma Coca‑Cola. Plano médio.
22 Plateia de um show. Exterior – noite.
 A plateia vibra, grita e pula.
23 Plateia de um show. Exterior – noite.
 Novamente aparece o balão com a marca Coca‑Cola.
24 Não há referência do local.
 É mostrada em close‑up uma garota que parece olhar na direção do 

espectador com um meio sorriso.
25 Danceteria. Interior.
 O DJ aponta o dedo em direção ao espectador e aparecem na tela os 

seguintes dizeres: Coca‑Cola é isso aí.

Em todo o anúncio é tocado o jingle abaixo:

É só um começo 
Da vida pra nós 
Que vai ser tão forte
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Depende de nós 
Tomar decisão 
É aguentar a pressão 
A vida é mais rápida 
Que o coração 

A vida é dura 
Não se aprende na escola 
Quer um salto no mundo 
Tome uma Coca‑Cola 

A vida é real 
Isso eu posso sentir 
Nada é igual 
À emoção do sabor 
Coca‑Cola é isso aí.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

Os diferentes sintagmas desse anúncio televisivo, em conjunto, 
constituem uma única narrativa: a organização e realização do 
evento Coke in concert. O anúncio, portanto, está marcado cronoto‑
picamente por um momento histórico‑cultural, quando há uma 
expansão das bandas de rock brasileiras e da realização de grandes 
shows. A associação entre a Coca‑Cola e o rock intensifica a relação 
interativa com os jovens não só pela promoção de eventos, mas 
também por apresentar axiologias que valorizam a emoção intensa 
e a possibilidade de se afastar dos problemas da vida.

Nesse anúncio, a Coca‑Cola é o sujeito capaz de transformar a 
vida de seus enunciatários e de aproximar o desejo de viver inten‑
samente e aproveitar cada momento em um estado de conjunção 
com o mundo do rock. Na relação do rock com os jovens são inves‑
tidos, no discurso da Coca‑Cola, valores positivos a esse gênero 
musical.

Desse modo, o rock figurativiza a ruptura com a vida “real” e 
“dura”, pois, por meio da Coca‑Cola, o evento proporciona “um 
momento da vida [...] que vai ser tão forte”. Para a concretização 
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desse momento, é necessário o fazer de muitas pessoas: do idealiza‑
dor do projeto, do desenhista da logomarca Coke in concert, dos tra‑
balhadores anônimos, como o faxineiro e a garçonete, das bandas 
de rock e, principalmente, da plateia, que, acompanhada de uma 
Coca‑Cola, vibra, pula e dança o tempo todo.

Na montagem dos planos do anúncio, observamos algumas si‑
milaridades entre os sintagmas, assim como a permanência de al‑
guns elementos, os quais constroem o sentido que deve ser inter‑
pretado pelo espectador. Podemos afirmar que, visualmente, na 
relação entre plano de expressão e plano de conteúdo,15 temos a rei‑
teração dos seguintes elementos: cenários noturnos, movimentação 
acelerada e ágil, predominância de cores alaranjadas e avermelha‑
das, explosões de água e de Coca‑Cola. Esses elementos, quando 
combinados e repetidos nos diferentes sintagmas que compõem 
esse filme publicitário, configuram, no plano de conteúdo, a rela‑
ção entre a Coca‑Cola e o rock, pois esse gênero musical é ágil, cheio 
de guitarras elétricas que “gritam e gemem” e incitam a plateia a 
pular e a dançar incessantemente. Tamanha agitação leva à perda 
de líquidos e à sede, mas, de acordo com esse anúncio, a Coca‑Cola 
está presente e, além de matar a sede, tem um sabor inigualável.

É interessante observar que, entremeados com os sintagmas que 
narram o Coke in concert, há vários outros em que a Coca‑Cola é 
filmada, geralmente em contre‑plongée. Como já verificamos nos 
anúncios anteriores, esse tipo de ângulo de filmagem enfatiza o ob‑
jeto Coca‑Cola, que, aliado ao plano de detalhe, acaba por reiterar a 
marca e os valores a ela agregados, ou seja, Coca‑Cola é rock, é 
vida, é emoção.

Visualmente, aparece uma Coca‑Cola que se movimenta, corre, 
dança e transborda de emoção na explosão de gelo, de água e do lí‑
quido escuro que se esparrama por todos os lados, interpelando sen‑

15 Embora nosso trabalho seja embasado nos pressupostos teóricos bakhtinianos, 
empregamos, quando necessário em nossa análise dos enunciados visuais ou 
verbo‑visuais, os termos plano de expressão e plano de conteúdo que caracte‑
rizam a relação significante/significado, denominado por Jean‑Marie Floch, na 
semiótica de base greimasiana, de semissimbolismo.
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sorialmente o espectador, que parece ser “tocado” pelo líquido, pela 
música e pela dança como numa explosão sinestésica. As imagens 
que aparecem na tela da televisão, devido à rapidez, à linguagem 
sincrética e ao jogo dos sentidos, aproximam esse espectador da 
busca constante do prazer, do gozo e da alegria. Assim, ao narrativi‑
zar a “história” do Coke in concert, esse anúncio acaba por relacionar 
a Coca‑Cola não somente com o rock, mas também, como já men‑
cionado, com a emoção, o prazer e a alegria. Baitello Jr. (1999, p.37), 
da perspectiva da semiótica da cultura de linha russa, afirma que 
“narrativizar significou e significa para o homem atribuir nexos e 
sentidos, transformando os fatos captados por sua percepção em 
símbolos mais ou menos complexos, vale dizer, em encadeamentos, 
correntes, associações de alguns ou de muitos elos sígnicos”.

Ressalte‑se que o sintagma 4, a “dança” de uma latinha de Coca‑
‑Cola, é sucedido por outra unidade em que se repete a ação de dan‑
çar, agora figurativizado por dois jovens, uma moça e um rapaz. Ao 
assistir a todo o anúncio, verificamos uma continuidade da narra‑
tiva, estabelecendo, assim, um aspecto durativo da ação de dançar.

Tudo se transforma em um mundo de emoções intensas figura‑
tivizado pelo ritmo acelerado do jingle, da movimentação dos sujei‑
tos e da grandiosidade do evento, mostrada por meio do plano geral 
que enquadra o palco e a plateia, constituída por uma massa indis‑
tinta de pessoas.

Essa colagem de sintagmas e a aceleração do ritmo do anúncio 
assemelham‑se aos videoclipes, cuja estética é caracterizada por 
uma montagem fragmentada e acelerada, com planos curtos, justa‑
postos e misturados, uma narrativa não linear, uma multiplicidade 
visual e uma forte carga emocional nas imagens apresentadas. Os 
videoclipes, disseminados e consolidados pela emissora MTV 
(Music Television), fundada nos Estados Unidos em 1981, depois 
expandida para vários países, entre eles o Brasil, influenciaram o 
cinema, a TV e a publicidade.

De acordo com Machado (1995), o videoclipe incorporou a es‑
trutura fragmentária da TV, ou seja, a colagem de imagens e sons. 
Desse modo, podemos dizer que esse anúncio publicitário adapta‑
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‑se ao modelo da TV que exige rapidez de imagens e formas que 
seduzam o espectador, além de uma aproximação das culturas ur‑
banas, como as bandas de rock dos anos 1980 e seus videoclipes. 
Muda‑se, assim, a forma de comunicação, ou seja, alteram‑se os 
gêneros publicitários que, constituídos por diferentes linguagens e 
veiculados em mídias diversas, exigem adaptações e modificações 
em seus enunciados. Com o predomínio da música, da letra e da 
imagem, o diálogo humano desaparece.

Como a origem do videoclipe é norte‑americana, há uma forte 
relação entre esse gênero e a música pop internacional, principal‑
mente o rock, cuja “língua oficial” é o inglês. Embora as pessoas 
possam não entender o inglês cantado nas músicas, isso não consti‑
tui uma barreira para a comunicação da rock music, difundida no 
mundo todo (Ortiz, 1998). Pelo contrário, o jogo de imagens e o 
forte apelo sensorial acabam por inserir o espectador no mundo da 
música, fazendo‑o participar da construção de sentido do video‑
clipe. Além do mais, há uma divulgação mundial desses videocli‑
pes graças ao processo de globalização, legitimando, assim, estilos  
e modos de vida. É importante ressaltar que o nome do evento pro‑
movido pela Coca‑Cola – Coke in concert – está em inglês, o que o 
aproxima também do universo do rock.

Na interação entre as linguagens que constituem a composição 
do todo do anúncio, transparece o estilo que é determinado pelo 
intuito discursivo, ou seja, pela “relação valorativa que o locutor 
estabelece com o enunciado” (Bakhtin, 2000, p.315). Os gêneros 
do discurso publicitário, assim como outros gêneros existentes, são 
compostos por enunciados que mantêm uma relação contínua com 
a comunicação verbal; no caso específico desse anúncio, ecoam as 
canções de rock da época.

É a voz do outro que a Coca‑Cola utiliza para a manutenção de 
sua comunicação com os consumidores, fazendo da alteridade sua 
identidade e transformando essa voz, modificada por novas nuanças 
significativas, em sua voz. Assim, os valores inerentes ao rock são 
tomados pelo discurso da Coca‑Cola, que passa a propagar uma 
tendência não somente local, mas mundial, com forte influência dos 



186  ANA LÚCIA FURQUIM CAMPOS-TOSCANO

padrões americanos e de seu estilo de vida, como a prevalência da 
língua inglesa sobre a língua portuguesa. Confrontam‑se, assim, 
posições diversas que, embora não sejam expostas diretamente no 
anúncio, são pressupostas pelas marcas enunciativas, como o nome 
do evento escrito em inglês e pela sua constituição fragmentária, que 
remete aos videoclipes de origem norte‑americana.

Em outros anúncios que também divulgam o evento, o jingle 
não é cantado em português, mas sim em inglês, cujo slogan e refrão 
é “Coca‑Cola is it!”. Nesses anúncios, já há maior diversidade de 
sintagmas, pois não são apresentadas somente cenas relacionadas à 
música e ao evento, mas também imagens que remetem ao mundo 
dos esportes e à emoção, como surfe, ciclismo, natação e malabaris‑
mos aéreos, além de cenas de musicais, como Cats, e de casais de 
namorados se beijando ou brigando. Nessa diversidade de temas, o 
discurso da Coca‑Cola enfatiza duas de suas qualidades construí‑
das ao longo dos tempos – a onipresença e a eternidade. Assim, a 
Coca‑Cola está em todos os lugares e nos mais diversos tempos e “é 
isso aí”, alegria e prazer proporcionados pela música, pelos espor‑
tes e pelas relações amorosas.

Também verificamos que, nesses anúncios, os sintagmas não re‑
tratam exclusivamente a cultura brasileira, mas sobretudo a norte‑
‑americana, tendo em vista que são veiculadas imagens que dialo‑
gam com o filme hollywoodiano Cantando na chuva. Embora não 
haja referência direta, há elementos que remetem a esse filme, há 
um casal vestindo capas de chuva, segurando um guarda‑chuva e 
se beijando em uma rua deserta numa noite chuvosa. Há ainda 
uma cena do musical Cats, já mencionado anteriormente, e ima‑
gens de shows que, possivelmente, referem‑se a musicais da Broad‑
way, além de cenários countries, com pessoas vestidas ao estilo te‑
xano e tocando banjo.

Nesse contexto, o discurso da Coca‑Cola apresenta uma cultura 
orientada por uma dimensão espaçotemporal extensa, pois, embora 
seja um anúncio que divulga um evento realizado no Brasil, os valo‑
res sociais não são unicamente provenientes da cultura brasileira e 
nem representam apenas o momento do evento. Pelo contrário, como 



O PERCURSO DOS GÊNEROS DO DISCURSO PUBLICITÁRIO  187

“os gêneros do discurso se constituem a partir de situações cronotó‑
picas particulares e também recorrentes” (Machado, 2005, p.159), o 
discurso publicitário da Coca‑Cola está atrelado ao tempo presente e 
ao espaço local, mas, conforme seu intuito comunicativo, também 
recorre a cronotopos que dão um caráter mais universal à sua marca.

Configura‑se, assim, uma heterogeneidade cultural que altera 
as práticas sociais ao introduzir novos padrões de música, de dança, 
e ao multiplicar as possibilidades linguísticas pelo emprego da lín‑
gua inglesa.

Como afirma Warnier (2000), essa diversidade cultural causa 
dispersão e fragmentação cultural, além de proporcionar uma ex‑
pansão da produção cultural. Desse modo, o discurso da Coca‑Cola 
não somente vende um produto, mas produz um novo modelo de 
cultura multifacetada, diversa, difusa. É interessante observar que, 
ao introduzir esses novos valores culturais, principalmente por 
meio da língua inglesa, a representação da interação face a face de‑
saparece, pois há somente imagens rápidas acompanhadas por um 
jingle cuja letra não é compreensível para a maioria dos especta‑
dores. O enunciatário é seduzido pelas imagens, pelo jogo sinesté‑
sico proporcionado pelos recursos da câmera e pela melodia do jin‑
gle. Juntos, todos esses elementos contribuem para a composição 
do comercial e da temática de que Coca‑Cola e rock proporcionam 
emoção.

É no âmbito das imagens que surgem os primeiros efeitos espe‑
ciais proporcionados pelo avanço tecnológico. A fim de exempli‑
ficar como isso ocorre, transcrevemos, abaixo, o seguinte sintagma 
que consta de um dos comerciais do Coke in concert:

1 Sala de estar. Interior.
 Em plano geral, a câmera focaliza um piano e partituras. Surge um 

“fio” de Coca‑Cola que percorre o ar por toda a sala, atravessando 
o piano e as partituras que, devido ao vento proporcionado pelo 
movimento da Coca‑Cola, mudam de página.

2 Clube. Exterior – dia.
 Uma moça, de maiô, está deitada numa cadeira de praia, seguran‑
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do um copo na horizontal. O fio de Coca‑Cola vai até o copo, 
enchendo‑o.

 (McCann Erickson do Brasil, 2001)

Esses dois sintagmas apresentam uma cena que pode ser consi‑
derada surreal, devido à impossibilidade de um “fio” de Coca‑Cola 
ficar suspenso no ar e atravessar toda uma sala, “desenhando” a 
melodia advinda do piano, o que evidencia a ilogicidade diante do 
mundo “real”. O anúncio publicitário televisivo é alterado pela es‑
tética do videoclipe, pelos meios técnicos e pelo avanço da informá‑
tica proporcionando, a partir desse momento, formas narrativas 
fragmentadas que, articuladas entre si, conduzem o olhar do espec‑
tador para novas dimensões discursivas que ultrapassam o intuito 
de vender Coca‑Cola.

Também verificamos a permanência do movimento: tudo está 
em constante mobilidade, as pessoas, os aviões, os carros, a mon‑
tanha‑russa, a Coca‑Cola. Tudo dança, corre, pula, seja em movi‑
mentos circulares, horizontais ou verticais. A dinamicidade advinda 
dessa movimentação e da aceleração do ritmo do anúncio provo‑
cada pela música agitada, barulhenta, cheia de sons de guitarras  
e de sintetizadores e pela rapidez dos sintagmas acaba por cons‑
truir, no conteúdo, o valor de um mundo dinâmico e repleto de 
emoção, a emoção que aproxima a Coca‑Cola da alegria, do prazer 
e do jovem.

Assim, a emoção figurativizada nos shows de rock, nos esportes 
e apresentada na letra do jingle no trecho “Nada é igual à emoção do 
sabor” passa, em 1989, a ser o tema da campanha seguinte – “Emo‑
ção pra valer!”. Segundo a própria empresa,

Coca‑Cola passa a falar de emoção. Emoção sem limites que é 
transformar cada detalhe, cada momento da vida em algo especial. Fa‑
lar da vida, que tem que acontecer alegre, pra cima, criativa e espon‑
tânea. Do amor, da amizade, da juventude, do sabor. De um tempo 
que só conta se for pra valer. (Lírio & Bernardes, s.d., p.30).
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A principal temática dessa campanha está ancorada em catego‑
rias cronotópicas que apresentam valores relacionados à ideia de 
viver livremente, de sentir emoções e prazeres, em oposição a todo 
o período anterior de Guerra Fria, no mundo, e de ditadura militar, 
no Brasil.

Confirma‑se, portanto, a concepção de que os gêneros do dis‑
curso estão atrelados ao contexto sócio‑histórico‑cultural e também 
se relacionam com os diferentes discursos e vozes sociais. O acaba‑
mento do discurso da Coca‑Cola, em especial, nos anúncios publi‑
citários, não se realiza somente por seu estilo e sua composição; 
pelo contrário, é preciso compreender o estabelecimento das rela‑
ções dialógicas que o discurso da Coca‑Cola empreende.

Ao valorizar o tempo das emoções advindas do prazer, do amor, 
da juventude, a empresa, mais uma vez, não enuncia ideias que pos‑
sam macular os valores positivos apresentados em sua publicidade. 
Desse modo, a Coca‑Cola estabelece a identidade evidenciada por 
reiterações – Coca‑Cola é emoção, é prazer, é alegria – e escamoteia 
em seus anúncios um período de imposições, de ditadura, de con‑
frontos políticos, ideológicos e sociais.

A seguir, apresentamos um anúncio publicitário em que a ima‑
gem, ao sobrepor‑se ao texto verbal, transforma a propaganda em 
uma explosão de imagens e cores que, como nos anúncios televi‑
sivos, invadem nossos sentidos, configurando, assim, a temática da 
emoção proporcionada pela Coca‑Cola.

Como nos anúncios televisivos, há a explosão da Coca‑Cola e, 
consequentemente, da emoção, criando, nessa propaganda, um as‑
pecto de movimento dado pelo líquido que cai do copo, pelas bor‑
bulhas do refrigerante e gotículas de água que escorrem. A predo‑
minância da cor vermelha, além de remeter à marca da Coca‑Cola, 
também se refere à emoção e à paixão (Campos, 2003). Assim, não 
é preciso dizer muito, é necessário, de acordo com a publicidade da 
Coca‑Cola, sentir emoção, emoção pra valer!

A reiteração do valor emoção pode ser verificada no quadro a 
seguir, no qual são apresentadas as similaridades entre a propagan‑
da televisiva e a impressa.
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Figura 21 – Emoção pra valer!
Fonte: Risa, 1996, p.27.
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Comerciais televisivos 
Coke in concert

Anúncio impresso 
“Emoção pra valer!”

Movimentos acelerados de pessoas, 
carros, aviões, montanha‑russa e da 
Coca‑Cola.

O refrigerante que cai no copo e 
transborda, além das borbulhas que 
explodem, podem ser considerados 
movimentos.

Vários sintagmas apresentam, em 
plano de detalhe, a Coca‑Cola com 
predominância da cor vermelha e da 
marca escrita em branco.

Predominância da cor vermelha e da 
marca escrita em branco.

A palavra emoção aparece no jingle 
– “Emoção do sabor” – e no último 
sintagma, em que aparece escrito 
o seguinte enunciado: “Coca‑Cola 
apresenta Coke in concert, emoção 
ao vivo”.

A palavra emoção aparece no slogan 
“Emoção pra valer!”

A ideia de refrescância é figurativi‑
zada pelo “suor” do copo e da garrafa 
gelada.

A ideia de refrescância é figurativi‑
zada pelo “suor” do copo e da garrafa 
gelada.

Ao repetir essas escolhas, linguísticas ou visuais, a Coca‑Cola 
envolve seu enunciatário por meio dos sentidos, pois, embora nos 
anúncios televisivos a interpelação sensorial seja mais incisiva, a pro‑
paganda impressa interpela‑o por meio da cor quente do vermelho, 
das gotículas de água na garrafa que figurativizam a Coca‑Cola ge‑
lada e do líquido que transborda do copo, remetendo, assim, aos sen‑
tidos da visão, do tato e até do paladar devido à imagem que nos faz 
lembrar o sabor da Coca para sentir vontade de bebê‑la.

O emprego desses recursos que interpelam os sentidos do enun‑
ciatário é uma estratégia discursiva para, por meio do anúncio, pro‑
vocar efeitos de corporalidade ao discurso e às relações entre enun‑
ciador e enunciatário, como já evidenciam os estudos de Barros 
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(2004), no contexto da semiótica greimasiana, em anúncios publi‑
citários de bancos.

Portanto, na interação entre os sujeitos da comunicação, são es‑
tabelecidas relações corporais entre a Coca‑Cola e seus consumi‑
dores, que podem sentir a refrescância, os sons das borbulhas e o 
sabor do refrigerante. Nessa propaganda, a Coca‑Cola utiliza‑se 
dessas escolhas verbo‑visuais para dar seu recado, mas, pelas análi‑
ses empreendidas até aqui, a construção de seus enunciados e a al‑
teração dos gêneros publicitários dá‑se ora pela temática, ora pelo 
diálogo entre diferentes vozes sociais, ora pela forma, ou seja, a 
Coca‑Cola não impõe padrões e ideias, pois importa para ela captar 
o momento em que veicula seus anúncios.

Sempre Coca‑Cola: a hibridização dos gêneros publicitários

Na década de 1990, a Coca‑Cola, além de reforçar a temática da 
emoção, passou também a veicular uma campanha cujo slogan 
“Sempre Coca‑Cola” transmite a ideia de que a bebida está em to‑
dos os lugares, em todos os momentos.

Nessa época, os efeitos especiais ficaram mais frequentes na 
produção dos anúncios para a televisão, que se tornaram, paulati‑
namente, mais fragmentados e acelerados. De acordo com Macha‑
do (1995), os recursos da informática ampliaram as possibilidades 
de criação das imagens televisivas que passaram, desde então, de 
imagens realistas convencionais para efeitos gráficos mais abstra‑
tos. De acordo com o autor, os videoclipes, os spots de abertura de 
programas e os comerciais mais elaborados são os exemplos dessa 
televisão mais digitalizada, que se aproveita dos recursos da infor‑
mática para a produção de imagens.

A Coca‑Cola começou a utilizar esses recursos, veiculando 
anúncios mais ágeis, com uma valorização da imagem manipula‑
da, transformada por meio da articulação de planos e de elementos 
visuais. Verificamos que, para a constituição da estrutura compo‑
sional dos anúncios televisivos, a montagem de planos apresenta 
mais cortes, mais sintagmas, o que dá um caráter mais fragmen‑
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tário aos comerciais e um nível maior de abstração imagética, ou 
seja, as figuras são mais complexas, afastando‑se, muitas vezes, da 
figura humana, como podemos verificar no anúncio transcrito a 
seguir:

1 Balão, em fundo vermelho, murcho, mas  movimentando‑se, com a 
imagem de uma garrafa de Coca‑Cola e, sobre ela, sua logomarca.

 Em off, aparece a seguinte narração: “Atenção cadeia nacional de 
televisão. Você vai ver Coca‑Cola mudar sua emoção pra sempre. 
Sempre Coca‑Cola”.

2 Uma placa em formato circular, na cor branca, semelhante a uma 
tampa de Coca‑Cola na qual está escrito o número 8 na cor verme‑
lha. Fundo vermelho. Início de contagem regressiva.

3 Uma placa com as mesmas características do sintagma anterior na 
qual é inserido o número 7. Fundo vermelho.

4 Uma placa com as mesmas características do sintagma anterior na 
qual é inserido o número 6. Fundo vermelho.

5 Uma placa em formato circular, semelhante a uma tampa de Coca‑
‑Cola, na cor vermelha, na qual é inserida, no centro, uma garrafa 
de Coca‑Cola. Fundo vermelho.

6 Uma placa com características semelhantes ao sintagma 2 na qual é 
inserido o número 5. Fundo vermelho.

7 Uma placa vermelha, em formato circular, na qual é inserida, em 
cima da garrafa, a logomarca da Coca‑Cola. Fundo vermelho.

8 Uma placa com características semelhantes ao sintagma 2 na qual é 
inserido o número 4. Fundo vermelho.

9 Uma placa vermelha, em formato circular, com a garrafa de Coca‑
‑Cola ao centro e a logomarca da Coca‑Cola. Acima dessa placa é 
inserida em um meio círculo azul, a palavra “sempre”. Fundo ver‑
melho.

10 Uma placa com características semelhantes ao sintagma 2 na qual é 
inserido o número 3. Fundo vermelho.

11 Uma placa completa com uma garrafa da Coca‑Cola, a logomarca 
e a palavra “sempre”. Fundo vermelho.

12 Uma placa com características semelhantes ao sintagma 2 na qual é 
inserido o número 2. Fundo vermelho.
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13 Novamente é mostrada a placa, agora completa, com uma garrafa 
da Coca‑Cola, a logomarca e a palavra “sempre”. Fundo vermelho.

14 Uma placa com características semelhantes ao sintagma 2 na qual é 
inserido o número 1. Fundo vermelho.

15 Desse sintagma em diante aparecem placas com palavras do jingle 
que é tocado durante parte do anúncio. Por detrás da placa, como 
em um caleidoscópio, são apresentados fundos com estampas di‑
versas, como: folhas secas, paredes de tijolos à vista, grades, rosas, 
limões, canas, trançados em palha, margaridas, madeira, torres 
elétricas, tecidos xadrez, batatas, alhos, pimentões, fiações elétri‑
cas, gotas de água, maçãs verdes, brócolis, vagens, molas, entre 
outros. Cada sintagma surge em tons diferentes, como azul, ama‑
relo, verde, marrom, tons róseos que se aproximam do lilás e, en‑
tremeados a esses sintagmas aparecem outros em tons de vermelho 
e branco com ênfase nas palavras “herói”, “emoção”, “luar”, “ge‑
lada”, “refrescante” e “Coca‑Cola”.

Alguns sintagmas são acompanhados pelo jingle transcrito a se‑
guir:

Onde tem encontro, tem sempre magia. 
Onde tem aventura, tem sempre um herói. 
Onde tem música, tem sempre uma dança. 
Onde tem você tem sempre Coca‑Cola. 
Depois de todo dia vem sempre uma noite. 
Quando sai a lua vem sempre o luar. 
Quando chega a sede, a emoção é pra valer. 
Gelada e refrescante sempre Coca‑Cola.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

Como mencionado anteriormente, nesse anúncio não aparece a 
figura humana, mas, sim, formas estilizadas de diferentes objetos e 
materiais com alteração de cores a cada mudança de sintagmas. A 
narração em off – “Atenção cadeia nacional de televisão. Você vai 
ver Coca‑Cola mudar sua emoção pra sempre. Sempre Coca‑Cola” 
– já prenuncia que a Coca‑Cola proporciona emoção e que, para 
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sempre, estará presente em todos os momentos: nos encontros, nas 
aventuras, na música, em todo dia e em toda noite.

Nesse anúncio, o discurso da Coca‑Cola está embasado em um 
cronotopo extenso temporalmente – sempre –, o que lhe dá a ca‑
racterística da eternidade e também da onipresença, que é figurati‑
vizada por meio das imagens e do jingle, como podemos verificar 
em: “Depois de todo dia vem sempre uma noite/ Quando sai a lua 
vem sempre o luar”. É estabelecida uma analogia entre a Coca‑
‑Cola e a passagem inexorável do dia para a noite, ou seja, ambas 
ocorrem ininterruptamente, “eternamente”, firmando com o enun‑
ciador uma relação de fidelidade da marca e superando a finalidade 
primordial dos gêneros publicitários – a de promoção de vendas.

Há uma contagem regressiva de 8 a 1 e, em seguida, uma forte 
intensidade luminosa, com variações de cores como azul, amarelo, 
verde e, principalmente, vermelho, cor símbolo da Coca‑Cola, mas 
que também é a cor da paixão, da excitação, da emoção. Segundo 
Guimarães (2000, p.118), entre outras conotações, o vermelho é

[...] cor de Dionísio. Para a cultura pagã, no entanto, o vermelho é mais 
forte: é a cor da maçã do Paraíso (fonte de pecado), do vinho e das ves‑
timentas de Baco, de Dionísio, do amor carnal, da paixão, do coração, 
dos lábios, do erotismo e da atração. A paixão aquece como o fogo.

Ou ainda, citando Kandinsky (1990, p.64), no âmbito da arte, 
“como a chama é vermelha, o vermelho pode desencadear uma vi‑
bração interior semelhante à da chama. O vermelho quente tem 
uma vibração excitante”.

Assim, podemos dizer que o vermelho, associado às outras fi‑
guras, parece formar um caleidoscópio, numa mistura de cores e 
formas e numa constante superposição de imagens e sintagmas, 
desvinculando o anúncio de uma percepção figurativa da realidade. 
Esses sintagmas móveis, superpostos, repletos de luzes e cores, as‑
sociados à música acelerada e a uma letra que valoriza a emoção, 
incitam os sentidos e até o sistema nervoso central, como afirma 
Wajnman (apud Balogh et al., 2002) ao tratar das imagens televi‑
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sivas ou, ainda, como diz Kandinsky (1990, p.75) a respeito da cor 
e da forma:

Substituamos “cor” e “forma” por objeto. Todo objeto (quer tenha 
sido diretamente criado pela natureza ou produzido pela mão do ho‑
mem) é um ser dotado de vida própria e que engendra uma multiplici‑
dade de efeitos. O homem está continuamente submetido a essa ação 
psíquica. Muitas de suas manifestações residem no “inconsciente” 
(sem que por isso percam o que quer que seja de sua vitalidade ou de 
sua força criadora). Um grande número de outras atinge o consciente.

A escolha das cores, com predominância da cor vermelha e das 
formas, principalmente o círculo presente em todos os sintagmas, 
não somente constrói sentidos, mas interfere psiquicamente no 
enunciatário, seja consciente ou inconscientemente.

Também vale ressaltar que, no momento em que o jingle é can‑
tado, o fundo é sempre em tons avermelhados e algumas palavras 
são enfatizadas, como se uma luz, em branco e vermelho, se acen‑
desse na placa circular, pois cada palavra que compõe a letra da 
música é escrita nessas placas. Desse modo, as palavras “herói”, 
“luar”, “gelada” e “refrescante” inscritas em placas brancas em 
formato circular, além da placa vermelha com a garrafa de Coca‑
‑Cola, a logomarca e a palavra “sempre” e o fundo vermelho refor‑
çam o conteúdo temático desse anúncio: que é a Coca‑Cola, como 
um herói de aventuras, que provoca emoção e é eterna, ou seja, 
“sempre Coca‑Cola”.

A cor branca das placas, onde estão inscritas as palavras acima 
mencionadas e que parecem piscar, também produz efeitos sobre o 
enunciatário, pois é uma cor que proporciona claridade, que ressoa 
como um silêncio absoluto, mas, como afirma Kandinsky (1990, 
p.89),

Esse silêncio não é morto, ele transborda de possibilidades vivas. 
O branco soa como uma pausa que subitamente poderia ser compreen‑
dido. É um “nada” repleto de alegria juvenil ou, melhor dizendo, um 
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“nada” antes de todo nascimento, antes de todo começo. Talvez assim 
tenha ressoado a Terra, branca e fria, nos dias da época glacial.

Por outro lado, o vermelho traz movimento para as imagens como 
se fosse um movimento em si mesmo, pois é uma cor que transmite, 
além dos valores da paixão e da atração, força e dinamismo.

Há ainda de se levar em consideração a relação entre a forma 
geométrica do círculo e as outras formas que representam objetos 
tirados da realidade que, inseridos nesse universo de cores, for‑
matos e movimentos ágeis, parecem tornar‑se abstratos. O jogo de 
cores também interpela sinestesicamente o enunciatário. Por exem‑
plo, o tom azul, cor fria, de movimentos concêntricos que se distan‑
ciam do espectador e se dirigem para seu próprio centro, de acordo 
com Kandinsky (1990), atrai o homem para o espiritual, acalmando‑
‑o. Seu contraste é o amarelo, cor quente, tipicamente terrestre, de 
movimento excêntrico, aproxima o espectador, excitando‑o.

Da mistura do amarelo com o azul surge o verde, ponto de equi‑
líbrio entre essas duas cores opostas, provocando, assim, o repouso 
para a visão, pois é a cor mais “calma” entre todas as outras.

Os tons róseos, também presentes no anúncio, se aproximam 
do lilás e arrefecem o vermelho, que, embora absorvido pelo azul, 
não se deixa esfriar.

Desse modo, nesse entrecruzar de cores opostas – amarelo e 
azul, vermelho e verde – há um constante retorno ao equilíbrio, ou 
seja, nesse anúncio, a cor vermelha aquece, satura o olhar do espec‑
tador no momento em que o jingle é cantado, mas em poucos se‑
gundos é esfriado por cores como o azul, o verde e o lilás (tom ad‑
vindo do violeta), provocando movimentos, luminosidades e ênfase 
no conteúdo temático.

Vale complementar essa análise com a afirmação de Guimarães 
(2000, p.39) de que “as características da atuação da retina confe‑
rem ao olhar uma necessidade frequente de movimentação, assim 
como promovem uma interação constante entre as cores dos obje‑
tos que se apresentam”.
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Nesse contexto, a publicidade da Coca‑Cola reforça não somen‑
te seu discurso – está em todos os lugares e em todos os momentos 
de prazer e de emoção –, como também marca um estilo dentro dos 
gêneros publicitários, ou seja, seus anúncios, por meio de recur‑ 
sos linguísticos e visuais, criam efeitos de corporalidade, pois pro‑
vocam os sentidos da visão, da audição e até do tato pelos traços 
cromáticos, da forma e dos sons.

O discurso da Coca‑Cola, nessa época, para a constituição te‑
mática de seus enunciados, utiliza os recursos tecnológicos que po‑
dem contribuir para sua estrutura composicional. A prevalência da 
voz da Coca‑Cola não permite que outras vozes ecoem de seus 
anúncios, como se ela, onipotente e sempre presente, pudesse satis‑
fazer integralmente seus consumidores, como se o mundo se trans‑
formasse em um espaço e em tempo de constante magia, aventura e 
emoção.

Ainda na esteira do desenvolvimento tecnológico e do emprego 
de efeitos especiais produzidos pela informática, há anúncios da 
Coca‑Cola que se destacam pela manipulação de outros signos que, 
muitas vezes, se integram aos signos linguísticos e, em outros mo‑
mentos, quase obliteram a linguagem verbal em favor da criação de 
novas formas semióticas. São imagens sintetizadas que, ao mesmo 
tempo, se aproximam dos objetos do mundo e também se afastam 
por serem formas virtuais.

Há, em especial, dois anúncios que se destacam pelas escolhas 
que privilegiam o visual e o auditivo, no tocante às imagens e à mú‑
sica, e que alteram o gênero do discurso publicitário e, por con‑
seguinte, a relação entre os sujeitos da comunicação. Inicialmente, 
apresentamos um anúncio, que tem como temática principal a ideia 
de movimento:

1 Ao som breve de um ronco de motor, em um fundo cinza há um 
parafuso. Aproximação da câmera em relação ao prego.

2 Ao som de uma valsa de Piótr Ilyitch Tchaikóvski, como se o prego 
se abrisse, aos poucos, vai surgindo a figura de um motoqueiro que 
deixa um rastro de uma nova imagem no fundo cinza.
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3 Aparece o motoqueiro de frente dirigindo sua moto.
4 Surgem mais duas motos, mas só são focalizadas as rodas das mo‑

tos em movimento.
5 Os três motoqueiros são focalizados de frente andando por uma 

estrada de terra.
6 Os motoqueiros saltam obstáculos de terra.
7 Junto com os motoqueiros, garrafas e tampinhas de Coca‑Cola 

também saltam esses obstáculos.
8 A câmera retrocede e a imagem vai se fechando. As motos, as tam‑

pinhas e quatro garrafas de Coca‑Cola transpõem a imagem e, 
como se dançassem, rodopiam no fundo cinza.

9 Paulatinamente, as motos desaparecem e ficam as quatro garrafas 
de Coca‑Cola, com rótulos em diferentes línguas, dançando como 
numa valsa.

10 As garrafas próximas uma das outras, em pares, continuam a rodo‑
piar e as tampinhas encaixam‑se no gargalo de cada uma.

11 Como se a câmera se afastasse, aparece um círculo vermelho com 
uma garrafa de Coca‑Cola e a logomarca escrita por cima.

12 Desse círculo, como se o rasgasse, surge, aos poucos, o cenário de 
uma estrada, mas sem as motos.

13 Novamente aparece sobre o cenário o círculo vermelho da cena an‑
terior. Abaixo da imagem que se assemelha com uma folha de pa‑
pel desenhada, está escrita a frase “Sempre em movimento”.

14 A frase “Sempre em movimento” é trocada pelo slogan “Sempre 
Coca‑Cola”.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

Nesse anúncio, as imagens se assemelham ao mundo real, mas, 
por meio de efeitos especiais, elas vão surgindo como se rompessem 
espaços e transpusessem os limites da tela. Também é possível veri‑
ficar que são imagens criadas por processos técnicos e que, por isso 
mesmo, ultrapassam os limites da representação da realidade. Como 
dissemos, são novos signos que ganham novos valores, novos sig‑
nificados.

Podemos dizer que as escolhas audiovisuais privilegiam o mo‑
vimento que, acompanhado por uma música clássica, torna‑se 
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menos acelerado em comparação com os anúncios anteriormente 
analisados.

A partir do ronco do motor e do parafuso da roda das motos, é 
inserida, em um produto da cultura de massas, uma produção cul‑
tural que pode ser considerada “erudita”, eliminando, desse modo, 
as fronteiras entre essas duas culturas. Como afirma Santaella 
(2002, p.48), “disso resultam cruzamentos culturais em que o tra‑
dicional e o moderno, o artesanal e o industrial se mesclam em te‑
cidos híbridos e voláteis próprios das culturas urbanas”.

Assim, no anúncio, ao mesmo tempo em que são veiculadas 
imagens manipuladas pelos meios técnicos da área da informática, 
é incorporado um clássico da música erudita, o ato I de O lago dos 
cisnes, do compositor russo Piótr Ilyitch Tchaikóvski.

Contratado pelo Teatro Bolshói, Tchaikóvski escreveu o balé O 
lago dos cisnes a partir de um tema “fantástico”: a história do encon‑
tro de uma princesa de nome Odete, transformada em cisne pelo fei‑
ticeiro Rothbart, com o príncipe Siegfried, que, apaixonado, tudo faz 
para libertá‑la do feitiço. O ato I, que serve como fundo musical do 
anúncio, é a dança desenvolvida com animação no salão de festas  
do castelo do príncipe Siegfried, logo no início do espetáculo.

Ao introduzir na estrutura composicional desse anúncio uma 
música clássica, instaura‑se uma relação dialógica entre a cultura 
erudita e a de massa, aproximando a Coca‑Cola, um bem de con‑
sumo capitalista, ao universo da erudição, ao “movimento” do balé, 
e não somente ao “movimento” de outras músicas, como o rock di‑
vulgado em anúncios anteriores, ou mesmo da aceleração das mo‑
tocicletas.

O universo semiótico expande‑se e a linguagem verbal é par‑
cialmente substituída por outras linguagens, como a música e a 
imagem móvel e digitalizada. Somente ao final do anúncio, num 
jogo com o slogan “Sempre Coca‑Cola”, há a presença da palavra 
escrita. Desse modo, a partir desse slogan é possível dizer que “sem‑
pre Coca‑Cola” está em movimento, sempre é uma explosão de pra‑
zer, sempre está em todos os lugares e nas mais diversas formas 
culturais. Mais uma vez, reitera‑se o discurso da Coca‑Cola que, ao 
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utilizar um cronotopo extenso, afirma estar em todos os lugares e 
em todos os momentos.

Outro comercial que explora os recursos audiovisuais tem em 
sua composição uma mistura entre “bonecos de panos” e desenhos 
como se fossem feitos a lápis de cor, todos criados pela computação 
gráfica. A referência à figura humana é feita por meio desses “bo‑
necos” e desenhos que possuem cabeças em forma de cubos ou de 
sacos de papel. Representam jovens que, no ambiente urbano, an‑
dam de skate, de bicicleta, dirigem carros, jogam bola ou dançam. 
Embora os espaços públicos urbanos sejam muito mais amplos e 
envolvam uma amplitude de vozes sociais, resultando em um lugar 
polifônico privilegiado, o discurso da Coca‑Cola só evidencia, mais 
uma vez, a voz de jovens felizes e esportistas, cheios de vida, que 
gostam de se movimentar.

Além da melodia que acompanha essas imagens, é repetido o 
refrão “Sempre Coca‑Cola” no momento em que aparecem as gar‑
rafas do refrigerante ou a placa com sua logomarca. Assim, ao asso‑
ciar imagem, melodia e linguagem verbal, enfatiza‑se a ideia de que 
a Coca‑Cola é eterna.

Podemos dizer que a Coca‑Cola construiu, na década de 1990, 
um estilo que se aproximava das tendências de um mundo infor‑
matizado, gerando formas diferentes que, por conseguinte, mani‑
festam novas modalidades de expressão de um enunciado e interfe‑
rem na interação comunicativa.

A expressividade desse anúncio, assim como dos outros analisa‑
dos até então, reflete uma mudança na maneira de relacionar‑se 
com o outro, de enxergar o homem e o mundo, ao adotar recursos 
que ultrapassam a linguagem verbal, ora reiterando sua temática, 
ora encobrindo outras vozes e valores sociais. Exige‑se, portanto, 
um novo olhar sobre os gêneros publicitários que, pela perspectiva 
bakhtiniana, está relacionado com o diálogo, não somente entre os 
sujeitos da comunicação, entre textos ou discursos, mas, sim, na in‑
terlocução constante e recíproca com outros domínios da cultura.

Como já mencionamos anteriormente, a imagem digital ultrapas‑
sa os limites do mundo sensível, pois pode produzir figuras nunca 
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antes vistas pelo olho humano. Assim, ocorre uma mudança dos pa‑
radigmas da figuração do “real”, causando, muitas vezes, estranha‑
mento diante desses novos signos e dessas diferentes linguagens.

Por meio dessa nova concepção de criação imagética, a Coca‑
‑Cola produziu outros anúncios nos quais não somente a figura hu‑
mana está ausente, como também há a utilização desses novos re‑
cursos para a concretização do discurso da Coca‑Cola.

A seguir, apresentamos mais um anúncio que chama a atenção 
pela troca da figura humana por protótipos de formigas robotiza‑
das criadas a partir de parafusos, porcas, pedaços de microfones e 
outros objetos metálicos.

1 Cenário que se assemelha a um piso.
 Ruídos que evocam o andar de uma formiga, quando, de repente, 

surge um som mais alto e estrondoso. Formiga mecanizada é fil‑
mada em plano médio, posteriormente, há o destaque das antenas 
da formiga por meio do plano de detalhe.

2 Três formigas se aproximam. Plano de conjunto. Uma delas pega 
uma pedra e pergunta: “E aí, Pedrão, que barulho foi esse?”. A ou‑
tra responde: “Eu sei lá? Vou perguntar para o Rui e volto aqui pra 
te contar”.

3 Chega uma outra formiga avisando: “Ei, galera! Derrubaram uma 
Coca‑Cola no tapete perto da escada”.

4 Uma formiga sai de um buraco, seus “olhos” parecem brilhar, pois 
ficam piscando em meio ao parafusar e desparafusar das porcas 
nos parafusos que figurativizam as antenas. Ela fala: “Verdade? 
Legal! Vamos reunir todo mundo e correr pra lá”. Filmagem em 
primeiríssimo plano.

5 Outra formiga diz “Coca‑Cola!”, enquanto outra voz feminina 
completa: “Ai, eu adoro Coca‑Cola!”.

6 As quatro formigas são filmadas em plongée. Uma outra formiga 
convida: “Taí, Beto, avisa pra galera que tem uma Coca‑Cola perto 
da escada que já tem até fila”.

7 A câmera se afasta das formigas e vai se aproximando de uma gar‑
rafa de Coca‑Cola tombada com um resto do refrigerante. Filma‑
gem frontal.



O PERCURSO DOS GÊNEROS DO DISCURSO PUBLICITÁRIO  203

8 Filmagem em plongée de uma fila grande de formigas que segue em 
direção à garrafa de Coca‑Cola.

9 É veiculada a logomarca da campanha com a seguinte frase circu‑
lando‑a: “Sempre uma festa – Coca‑Cola. Sempre Coca‑Cola”.

 (McCann Erickson do Brasil, 2001)

Nesse anúncio, ocorre a humanização das formigas, pois, além 
de se comunicarem umas com as outras, também sentem alegria, 
euforia, prazer, sentimentos que podem ser notados pelos “olhos 
brilhantes”, pelas antenas móveis filmadas em plano de detalhe e 
pelas falas. É interessante observar que as formigas são conhecidas 
por gostarem de açúcar, mas, nesse contexto, são, principalmente, 
apaixonadas por Coca‑Cola.

Ainda há de se levar em consideração que a formiga é “símbolo 
de atividade industriosa, de vida organizada em sociedade, de previ‑
dência, que La Fontaine leva até o egoísmo e a avareza” (Chevalier, 
1997, p.447). As formigas na fábula A cigarra e as formigas e as fi‑
gurativizadas nesse anúncio são uma comunidade organizada, como 
podemos verificar na fala de uma delas: “Taí, Beto, avisa pra galera 
que tem uma Coca‑Cola perto da escada que já tem até fila”. Assim, 
é enfatizado o valor da comunidade, da organização social: apesar 
disso, cada uma quer beber o refrigerante, nem que seja um pouco. 
No final do comercial, a fila de formigas é filmada em plongée, dan‑
do, ao mesmo tempo, um caráter de multidão e de pequenez.

Na escolha das posições da câmera, criam‑se efeitos de sentidos 
que valorizam a Coca‑Cola, pois, em contraposição à pequenez das 
formigas, a garrafa de refrigerante, filmada frontalmente, vai se des‑
tacando pela movimentação da câmera que se aproxima. Desse 
modo, visualmente, pela escolha dos planos e numa referência às 
histórias sobre formigas, como a fábula de La Fontaine, reforça‑se 
a ideia de que “todos são apaixonados por Coca‑Cola”, completado 
pelo enunciado verbal “Sempre uma festa – Coca‑Cola. Sempre 
Coca‑Cola”.

Verificamos também que, ao contrário de outras propagandas 
anteriormente analisadas, cujo enfoque era o jogo fragmentado de 
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imagens manipuladas aliadas à música e ao movimento, há a pre‑
sença de uma narrativa que também explora a figura de animais, 
mas com valores diversos da fábula, pois o sentido construído não é 
moralizante, não se enfatiza o trabalho contínuo e previdente das 
formigas nem seu egoísmo, valores negativos que não podem apa‑
recer em um anúncio publicitário.

Desse modo, a referência a narrativas conhecidas pelo público 
consumidor é utilizada como reiteração do discurso da Coca‑Cola, 
ocultando‑se o que não se deve dizer e seduzindo pelo emprego da 
linguagem sincrética que, por meio dos sons, movimentos, imagens 
e fala humana, leva ao êxtase e ao prazer. O ato de narrar é uma 
maneira simbólica e cultural de compreender o mundo. Segundo 
Baitello Jr. (1999, p.40), na perspectiva da semiótica russa, as nar‑
rativas estão relacionadas ao

universo da cultura, transpondo as fronteiras do meramente pragmá‑
tico da organização social, e criando limites maiores e mais etéreos para 
a existência, abrindo espaço para o imaginário, para a fantasia, para as 
lendas e histórias, para as invenções mirabolantes, para a ficção. Um 
universo onde as dificuldades intransponíveis da vida biofísica e da 
vida social são superadas, justificadas ou explicadas por sistemas sim‑
bólicos. Trata‑se de um universo comunicativo por excelência, que se 
mantém vivo graças à transmissão social de um enorme corpus de in‑
formações acumuladas, não na memória genética da espécie, mas na 
memória da sociedade.

Nesse contínuo fluxo comunicativo, as narrativas não somente 
estão presentes na memória coletiva da sociedade, como também 
são uma maneira de transpor as dificuldades da vida cotidiana, vis‑
to que levam à imaginação e à fantasia. O discurso publicitário, 
muitas vezes, retoma narrativas fantásticas, lendas e ficções com o 
intuito de convencer os consumidores em adquirir um determinado 
produto ou ainda de promover uma marca.

É sabido que um gênero pode hibridizar‑se, pois, como afirma 
Fiorin (2006, p.70), “um gênero secundário pode valer‑se de outro 
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secundário no seu interior ou pode imitá‑lo em sua estrutura com‑
posicional, sua temática e seu estilo”. Os gêneros do discurso pu‑
blicitário, com uma relação intersubjetiva de vendedor‑comprador, 
buscam em outros gêneros estratégias discursivas para convencer 
seu enunciatário de que seu produto possui os valores enunciados.

A referência aos desenhos animados e aos super‑heróis, presen‑
tes na memória de adultos e crianças, foi outra forma encontrada 
pela Coca‑Cola para sua promoção. A seguir, apresentamos o ro‑
teiro de um anúncio semelhante a uma história em quadrinhos por‑
que é composto por desenhos, além de explorar as narrativas dos 
super‑heróis.

1 Som de uma música que evoca os desenhos de aventuras. O tele‑
fone toca. Plano de detalhe.

2 Uma mulher atende ao telefone e fala: “Um meteoro? A que dis‑
tância? Já estou indo”.

3 A mulher, uma simples dona de casa, se transforma em uma super‑
‑heroína musculosa, cabelos como fogo, amarelos, olhos puxados 
que irradiam luz. Veste uma roupa vermelha e branca, grudada no 
corpo.

4 Sai voando e vai em direção ao meteorito que está avançando sobre 
a Terra, mas com um soco o afasta.

5 Desce à Terra e é entrevistada por repórteres. Lembra‑se que es‑
queceu a Coca‑Cola das crianças ao dizer: “Ei, esqueci a Coca‑Cola 
das crianças! Com licença!”.

6 Sai voando, entra num supermercado, pega dois engradados de 
Coca‑Cola.

7 Chega a casa, transforma‑se em mãe e, com um sopro, abre as gar‑
rafas.

8 Os filhos chegam. Ela entrega as Cocas e eles dizem: “Valeu, 
mãe!”. Um deles fala: “Ela é super!”.

 (McCann Erickson do Brasil, 2001)

Ao utilizar o desenho animado no lugar das imagens de pessoas 
que figurativizam o mundo real, a Coca‑Cola transporta seus anún‑
cios para o universo dos super‑heróis e das aventuras, irreais, pois 
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os personagens possuem poderes que extrapolam a força e a ca‑
pacidade humanas. Geralmente, quando vão proteger e salvar os 
mais fracos, escondem sua verdadeira identidade por meio de más‑
caras e roupas diferentes das dos seres humanos. Também agem 
como pessoas comuns, que trabalham, não tendo perfis de heróis, 
pois são desajeitados e, muitas vezes, malsucedidos nas conquistas 
amorosas.

De acordo com Feijó (1997), os desenhos animados de super‑
‑heróis são consequências dos quadrinhos de aventura, gênero oriun‑
do da comunicação de massa norte‑americana na década de 1930. 
Entre os mais conhecidos personagens, podemos citar Superman, 
Batman, Surfista Prateado, Capitão América, Homem‑Aranha e a 
Mulher Maravilha. Apesar das polêmicas geradas a respeito dos in‑
teresses ideológicos e da sexualidade de alguns heróis, esses perso‑
nagens atravessaram gerações e, até hoje, são reproduzidas revistas 
e desenhos animados, além de novas histórias serem filmadas pela 
indústria cinematográfica.

Podemos comparar a heroína do anúncio da Coca‑Cola com a 
Mulher Maravilha, pois ambas voam em grande velocidade e pos‑
suem grande resistência física. A Mulher Maravilha, em específico, 
além dos poderes acima, também recebeu presentes dos deuses que 
ajudam a aumentar suas habilidades, como dois braceletes que usa 
para desviar projéteis e raios, uma tiara que pode ser usada como 
bumerangue e um laço mágico utilizado para as pessoas falarem a 
verdade (Disponível em <http://www.pt.wikipedia.org>. Acesso 
em 13/7/2007).

No anúncio, os poderes da super‑heroína não são reforçados 
por nenhum objeto, pelo contrário, ela usa a força física para impe‑
dir que um meteoro colida com a Terra. A heroína não é somente 
símbolo de força e de proteção das pessoas indefesas, como tam‑
bém é defensora da Terra. Como a personagem está vestida de ver‑
melho e branco, o que remete às cores da Coca‑Cola, podemos di‑
zer que, nessa propaganda, como está relacionada com as histórias 
de aventuras, a Coca‑Cola também integra os valores positivos dos 
heróis e, por conseguinte, preocupa‑se com nosso planeta.
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Assim como a Mulher Maravilha, a mãe do anúncio esconde sua 
verdadeira identidade sob o disfarce de uma simples dona de casa, 
mas, quando entra em ação, transforma‑se em uma mulher pode‑
rosa, musculosa, em uma super‑mulher, denominação enfatizada 
por um dos filhos ao dizer: “Ela é super!”.

Desse modo, ao utilizar os recursos dos desenhos animados e 
criar uma personagem que possui características dos super‑heróis, 
a Coca‑Cola reitera a ideia de que sempre é hora de beber o refrige‑
rante e reforça seu valor de onipotência, sobretudo quando, ao fi‑
nal, aparece sua logomarca e a palavra “sempre”, ou seja, é enun‑
ciado o slogan “Sempre Coca‑Cola”.

Como vimos, a propaganda, um gênero que atende à finalidade 
de promover e incentivar a venda de produtos e/ou marcas, é cria‑
da, na maioria das vezes, no ambiente da comunicação de massa. 
Assim, num processo de interalimentação, a publicidade “digere” 
outros textos e/ou gêneros que também fazem parte da indústria 
cultural, produzidos em série e para a massa. Entretanto, outros 
valores são veiculados, com a estrutura composicional modificada 
e configurada por meio de escolhas linguísticas ou audiovisuais que 
privilegiam recursos dos desenhos animados, sem deixar de lado 
formas enunciativas próprias dos gêneros do discurso publicitário, 
como o slogan, por exemplo. Assim sendo, as escolhas verbo‑audio‑
visuais, como constituintes do plano de expressão, constroem dife‑
rentes sentidos que contribuem para a consolidação do discurso da 
Coca‑Cola.

Por meio da heterogeneidade de enunciados, textos e gêneros 
advindos ora de um universo cultural considerado erudito, ora mais 
popular ou oriundos dos meios de comunicação de massa, a Coca‑
‑Cola consegue construir um discurso que reforça seu “poder” e 
que busca, cada vez mais, aproximar‑se de seu enunciatário, além 
de veicular a ideia de que é uma bebida encontrada em todo o mun‑
do, em todos os momentos.
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Coca‑Cola: sabor inigualável

A Coca‑Cola, desde o início, enfrentou concorrentes e imita‑

dores por meio de anúncios que veiculam a ideia de que é uma be‑
bida inigualável, com sabor único, afirmando que “nada tem sua 
forma, nada tem seu sabor”.

Entre seus maiores rivais, podemos citar a Pepsi‑Cola, uma va‑
riação de bebida de cola com pepsina, criada pelo farmacêutico Ca‑
leb Bradham, em 1894. Na época, era conhecida como “Brad’s 
Drink”, mas, em 1898, foi rebatizada como Pepsi‑Cola. Como a 
Coca‑Cola, a Pepsi era vendida como remédio patenteado, um tô‑
nico para aliviar a dispepsia. No entanto, segundo Pendergrast 
(1993, p.179), “a Pepsi‑Cola emergiu pela primeira vez como con‑
corrente sério durante a década de 1930. A Coca‑Cola, a rainha in‑
disputável dos refrigerantes, descobriu de repente que enfrentava 
um adversário jovem e agressivo”.

Durante anos, os dois refrigerantes enfrentam uma disputa 
acirrada, em particular nos Estados Unidos, com anúncios agres‑
sivos que, às vezes, fazem menções diretas ao concorrente.

O desenvolvimento dos recursos do meio televisivo e dos efeitos 
especiais contribuiu para reforçar essa ideia de que a Coca‑Cola é o 
único refrigerante de cola com sabor original, pois os outros são 
“refrigerecos”, denominação utilizada para os refrigerantes de mar‑
cas desconhecidas e destinadas a um público de classe menos favo‑
recida.

O surgimento dessas bebidas foi possível devido à criação das 
garrafas pets que, por não serem retornáveis, abaixaram o custo de 
fabricação, possibilitando que pequenas empresas pudessem com‑
petir no mercado com a Coca‑Cola. A própria Coca‑Cola utilizou o 
termo “refrigerecos” em alguns comerciais televisivos, na intenção 
de impedir a ascensão desses refrigerantes no mercado.

Como já verificamos anteriormente, a Coca‑Cola, no plano de 
expressão, também se utiliza, em seus anúncios, de recursos da in‑
formática para seduzir seu enunciatário por meio dos sentidos, 
provocando‑lhe o desejo de beber Coca‑Cola. É interessante res‑
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saltar que esses recursos, sobretudo os efeitos especiais e o emprego 
de uma linguagem sincrética, com imagens em movimento, tam‑
bém são utilizados para construir discursos diversos.

Entretanto, enfatizamos que as mudanças nos gêneros do dis‑
curso publicitário podem ocorrer de acordo com o contexto sócio‑
‑histórico‑cultural, alterando, assim, o conteúdo temático, mas 
também podem ser ocasionadas por uma nova concepção formal 
ou, ainda, por novos recursos e a criação de novos meios de comu‑
nicação.

Os anúncios selecionados nesse item, por estarem situados num 
contexto sócio‑histórico de proliferação de outros refrigerantes, pri‑
vilegiam o conteúdo temático do sabor incomparável da Coca‑Cola, 
sendo constituídos, na maioria das vezes, por recursos verbais e não 
verbais que provocam sensorialmente o enunciatário, isto é, o estilo 
é construído para interpelar, particularmente, a visão, o paladar e o 
tato, com o intuito discursivo de provocar o desejo de beber uma 
Coca‑Cola.

A ideia de que a Coca‑Cola não pode ser comparada ou copiada 
por outro refrigerante está presente na locução a seguir de um 
anúncio em que um rapaz divulga uma copiadora:

– Apresentamos a PC 3000, a última palavra em copiadoras. Có‑
pias digitais em cores com a máxima capacidade de resolução, um mi‑
lhão e seiscentos mil pontos, tecnologia a laser com fidelidade absoluta 
em reprodução. Agora vou fazer uma pequena demonstração do que 
ela é capaz.

O rapaz pega uma Coca‑Cola para reproduzir. Nesse momento, 
aparece outro homem que diz:

– Copiar Coca‑Cola não dá.
– Como não dá? Essa máquina copia tudo.
– É, né, mas Coca‑Cola é Coca‑Cola. Não tem cópia.
– A reprodução dessa máquina é perfeita.
– É impossível, meu caro. Não dá.
– Tem que dar.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)
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O diálogo entre os dois homens pode ser entendido como a rela‑
ção de concorrência entre a Coca‑Cola e os outros refrigerantes que 
tentam copiá‑la. Embora haja, atualmente, máquinas que facilitam 
a imitação dos mais diversos produtos, figurativizadas pela descri‑
ção técnica da copiadora – “cópias digitais em cores com a máxima 
capacidade de resolução, um milhão e seiscentos mil pontos, tecno‑
logia a laser com fidelidade absoluta em reprodução” –, a Coca‑
‑Cola enuncia que é impossível copiar seu sabor, finalizando com o 
slogan “Sempre única, sempre Coca‑Cola”.

Assim, a Coca‑Cola reitera a ideia de onipotência veiculada em 
outros anúncios, pois “nada tem a sua forma, nada tem o seu sa‑
bor”, ou seja, não é possível copiar nem os contornos da garrafa da 
Coca‑Cola, já conhecidos pelos consumidores, forma que pode es‑
tar somente delineada para ser facilmente reconhecida, como em 
um anúncio impresso (Figura 22), que também foi veiculado pela 
televisão.

Figura 22 – Nada tem seu sabor, nada tem sua forma.
Fonte: Risa, 1996, contracapa.
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No comercial para televisão, como há movimento, ao som do 
jingle “Sempre Coca‑Cola”, a forma da garrafa vai sendo delineada, 
aos poucos, por uma luz branca sobre o fundo preto, até a obtenção 
de um contorno pela metade, mas que já possibilita compreender 
que se trata da Coca‑Cola, mesmo porque há as cores preta, verme‑
lha e branca e a logomarca.

O apelo sensorial pode ser verificado neste outro anúncio tele‑
visivo transcrito a seguir em que o jogo de imagens, muitas vezes 
superpostas, as cores e os movimentos, parecem “tocar” o enuncia‑
tário, provocando‑o e convidando‑o a “viver” as cenas veiculadas 
na tela da televisão.

1 É filmado em plano de detalhe parte do gargalo e uma faixa da lo‑
gomarca de uma garrafa de Coca‑Cola, com gotículas de água so‑
bre ela e água jorrando por todos os lados.

2 Ainda em plano de detalhe, aparece parte do rosto de uma moça 
(boca e queixo) com diferentes luminosidades (com maior incidên‑
cia de luz para tons mais alaranjados).

3 Enfoque somente da boca da moça.
4 Aparece a garrafa de Coca‑Cola superposta à parte do rosto da 

moça, sempre filmando a boca. Jogo de imagens da garrafa, de 
água respingando e do rosto.

5 Plano de detalhe do perfil do rosto da moça que põe o dedo na 
boca.

6 Garrafa de Coca‑Cola.
7 Imagens superpostas, por trás da garrafa, aparece o rosto da moça 

movimentando‑se.
8 Beijo de um casal em meio a um jato de água.
9 Em plano de detalhe, é filmada uma garrafa deitada pingando 

água.
10 Aparece, novamente, o casal se beijando.
11 Outra Coca‑Cola, dessa vez filmada parte da garrafa em pé, com 

enfoque em um pedaço da logomarca.
12 É filmado o beijo do casal e, aos poucos, eles vão se movimentando 

até aparecerem duas imagens, uma dos rostos se beijando e outra 
de corpo inteiro, de mãos dadas, como se estivessem flutuando so‑
bre os jatos de água.
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13 Uma garrafa de Coca‑Cola está superposta na imagem do casal.
14 Por toda a tela, surge o rosto da moça como se olhasse para o espec‑

tador. Enfoque em seus olhos. Filmagem com diferentes luminosi‑
dades. A imagem se movimenta e do centro parece surgir uma gota 
d’água.

15 Casal se beijando. Imagem em movimento.
16 Garrafa de Coca‑Cola em plano de detalhe.
17 Outro casal se beijando. Mudança de luminosidade (de maior para 

menor intensidade luminosa).
18 Perfil de uma garrafa de Coca‑Cola.
19 É filmado o casal deitado se beijando com jatos de água caindo na 

horizontal.
20 Novamente, surge o rosto da moça atrás da garrafa de Coca‑Cola.
21 Jatos de água por toda a tela.
22 Filmagem do ombro da moça, uma mão segurando uma Coca‑Cola 

e jatos de água.
23 Mão acariciando o rosto da moça.
24 Beijo do casal.
25 Filmagem do pescoço da moça e, posteriormente, aparece o rapaz 

olhando‑o.
26 Em plano de detalhe, aparece uma garrafa de Coca‑Cola, olhos da 

moça ao fundo e jatos de água.
27 Casal se beijando, como num espelho difuso, pois as imagens se 

distorcem.
28 Em toda a tela, aparece a boca da moça e, aos poucos, surge por 

cima da logomarca da Coca‑Cola a palavra “sempre”.

Essas cenas são acompanhadas pelo seguinte jingle:

Prazer quando eu bebo
Prazer quando eu sinto
Prazer quando eu vejo
Prazer quando eu toco
Prazer quando eu molho
Prazer quando eu canto
Prazer de beber
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Sempre Coca‑Cola
Prazer quando eu abro
Prazer quando eu canto
Prazer de beber
Sempre Coca‑Cola.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

O anúncio anterior é composto por vários sintagmas, alguns su‑
perpostos a outros, com mudanças na luminosidade, havendo, as‑
sim, uma alternância entre excesso e ausência de luz, o que provoca 
um jogo imagético para o qual o enunciatário é convidado a acom‑
panhar até o término. Ainda a respeito da construção da expressão 
visual, as imagens parecem, em alguns momentos, translúcidas 
como se uma imagem complementasse a outra, constituindo um 
cenário especular, no qual a Coca‑Cola se confunde com a relação 
amorosa, com o beijo do casal.

Os jatos de água que aparecem em todo o anúncio aliados às 
mudanças de luminosidade e à alternância dos tons brancos, ala‑
ranjados e escuros, quase pretos, figurativizam a Coca‑Cola em 
relação ao seu sabor, à sua refrescância.

Por meio desses recursos visuais, há uma aproximação entre 
Coca‑Cola, água e relação amorosa, ou seja, podemos dizer que a 
bebida é tão prazerosa quanto um beijo apaixonado, quanto uma 
carícia, quanto a água refrescante sobre o corpo. Por meio de um 
erotismo sutil, a Coca‑Cola convida os espectadores a experimenta‑
rem todas essas sensações, interpelando‑os pelos sentidos mencio‑
nados no jingle: do paladar (“prazer quando eu bebo”), do tato 
(“prazer quando eu sinto”, “prazer quando eu toco”, “prazer quan‑
do eu molho”), da visão (“prazer quando eu vejo”), da audição 
(“prazer quando eu canto”).

Esses sentidos também estão presentes nos sintagmas, pois o 
toque das mãos, os dedos na boca, as carícias, a água molhando os 
corpos e a Coca‑Cola gelada remetem ao tato, que entrecruza com 
o paladar por meio do sabor do refrigerante e do beijo entre os 
amantes, com a audição pela melodia que se desenvolve paulati‑
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namente ao longo do anúncio, e, finalmente, na profusão des‑ 
sas imagens diáfanas, voláteis, virtuais, o enunciatário é instado a 
olhar, a penetrar nesse jogo sinestésico e movente de imagens, sons, 
palavras.

Todos esses recursos, no nível figurativo, dão corporalidade ao 
anúncio e constituem efeitos de sentido que remetem ao prazer, em 
especial ao “prazer de beber sempre Coca‑Cola!”

O projeto discursivo da Coca‑Cola apoia‑se, nessa propaganda, 
nos aspectos formais dos comerciais televisivos, como a escolha dos 
planos, da melodia e da letra do jingle, que acabam por constituir a 
temática do prazer, mas com uma entoação própria do estilo da 
Coca‑Cola, ou seja, uma interpelação sensorial evidenciada.

Em outro anúncio, o enunciador pergunta como a Coca‑Cola 
faz para obter um sabor irresistível, declarando que, quem conhece 
o refrigerante, cuja fórmula é secreta, não consegue esquecê‑lo 
nunca:

1 Um rapaz bebe Coca‑Cola no alto de uma imensa réplica, feita de 
ferragens, semelhante à Torre Eiffel, de uma garrafa de Coca‑
‑Cola.

2 A câmera movimenta‑se em direção a uma caixa térmica com gelo 
e Coca‑Cola.

3 Enfoque numa garrafa de Coca‑Cola e, como se a câmera entrasse 
nela, aparece o líquido borbulhante.

4 Em meio ao líquido borbulhante e negro‑avermelhado, surgem 
“cadeias de DNAs” e, no meio delas, garrafas de Coca‑Cola.

5 Volta ao líquido e às borbulhas, depois aparece a logomarca e a fra‑
se “Sempre irresistível. Coca‑Cola”.

Uma melodia acompanha as imagens, junto com a seguinte lo‑
cução:

O que faz um sabor ser irresistível?
Como é que se faz para refrescar tão intensamente?
Que fórmula é essa?
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Não precisa entender.
Basta beber e sentir o inexplicável sabor de Coca‑Cola.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

A réplica imensa, semelhante à Torre Eiffel, remete aos valores 
de grandeza e de onipotência da Coca‑Cola, assim como, ao “en‑
trar” na garrafa da Coca‑Cola na tentativa de descobrir a fórmula 
que compõe seu sabor, enunciado como irresistível, reitera‑se a 
concepção de que não é possível haver outro refrigerante igual, tão 
saboroso e refrescante e, muito menos, copiá‑lo. Ao figurativizar o 
líquido da Coca‑Cola, o enunciador busca seduzir o enunciatário 
como se pudesse ser capaz de sentir o sabor borbulhante e refres‑
cante da bebida.

Além do mais, esse discurso é completado pela linguagem ver‑
bal por meio de três questionamentos que se constituem como  
recursos argumentativos. Essas perguntas parecem ser a voz de 
consumidores que querem saber sobre o sabor, a refrescância e a 
fórmula da Coca‑Cola. As respostas são dadas pelo próprio enun‑
ciador ao afirmar que não precisa entender, basta “beber e sentir o 
inexplicável sabor de Coca‑Cola”.

Novamente, por meio da interpelação sensorial, nesse caso do 
paladar, e de estratégias argumentativas que parecem apresentar a 
voz do consumidor, é possível estabelecer uma relação mais próxi‑
ma entre enunciador e enunciatário, criando efeitos de sentido que 
dão, como já afirmamos, um caráter de corporalidade ao anúncio.

Em todos esses anúncios, muitas vezes com apelo sensorial evi‑
denciado, a voz da Coca‑Cola se impõe sobre as vozes de seus con‑
correntes ao afirmar que é impossível copiar seu sabor, sua fórmu‑
la, sua refrescância.

Viva as diferenças!

A relação entre a Coca‑Cola e a sociedade globalizada traz em 
seu bojo não somente as consequências de um mundo dilatado no 
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tempo e no espaço pela crescente expansão dos meios de comuni‑
cação, mas também as transformações culturais configuradas na 
pluralidade de signos, na diversidade de discursos e no caráter mul‑
tifacetado e híbrido dos gêneros, ao trazer para o interior dos gêne‑
ros publicitários outros gêneros, como os desenhos de super‑heróis 
e as fábulas, seja pela temática, estrutura composicional ou estilo.

Como mencionamos anteriormente, o discurso da Coca‑Cola 
acompanhou e se transformou de acordo com cada momento his‑
tórico‑cultural em que estava inserido, incorporando novas temá‑
ticas, novos signos, novos meios e novos recursos para a criação de 
efeitos de sentido, verificável, principalmente, nos anúncios tele‑
visivos, dada, como já mencionamos, a possibilidade de utilização 
mais intensa da linguagem sincrética.

Desse modo, é possível afirmar que a Coca‑Cola construiu um 
discurso em que se enfatiza a globalização, seja pelos recursos que 
utiliza, seja pela concepção de que é uma bebida “universal”, pre‑
sente no slogan “O convite universal...”, da década de 1940, e “nos 
quatro cantos do mundo”, slogan da década de 1950, pois, como ela 
mesma enuncia, é bebida por todos, em qualquer estação do ano e 
em qualquer parte do mundo.

Embora haja um acirramento das etnias, uma disputa de poder 
mundial, de oposições entre Oriente e Ocidente, a Coca‑Cola, ao 
veicular a temática da globalização presente em anúncios, pronun‑
ciamentos da empresa, informações sobre seus programas sociais e 
sobre seus produtos, afirma que é uma bebida que une os povos, ou 
seja, é o líquido que aproxima as pessoas. Por exemplo, no site ofi‑
cial da Coca‑Cola, são enunciados três postulados como missão da 
Coca‑Cola Brasil: “Refrescar o mundo – em corpo, mente e espíri‑
to; Inspirar os momentos de otimismo – através de novas marcas e 
ações; Criar valor e fazer a diferença – onde estivermos, em tudo o 
que fizermos” (Disponível em <http://www.cocacolabrasil.com.
br>. Acesso em 19/7/2007).

Nesse enunciado, a Coca‑Cola é caracterizada como uma bebida 
que refresca, traz otimismo e é singular, única. Ela diz que pode  
e quer “refrescar o mundo – em corpo, mente e espírito”, afirmação 
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grandiloquente, tendo em vista que, além de abarcar todo o planeta, 
ainda diz ser capaz de refrescar o ser humano por completo, física, 
mental e espiritualmente. Também afirma que é única em suas ações 
e valores, o que a faz se destacar em relação aos outros refrigerantes.

Ao mesmo tempo que se diferencia de outras bebidas, a Coca‑
‑Cola enuncia que é capaz de unir as pessoas e de tornar o mundo 
melhor. Em anúncio para a televisão da década de 1990, com ima‑
gens de diferentes povos – chineses, japoneses, brancos, negros, ín‑
dios, escoceses, árabes –, foi veiculado o seguinte jingle, cuja temá‑
tica é a aproximação de pessoas com ideais semelhantes com o 
intuito de construir um mundo melhor:

Povos unidos em sonhos
Gente com a mesma esperança
De ver um mundo melhor
Com olhos de criança
Refrescando os melhores momentos
De um mundo diferente
Com pessoas tão iguais
Coca‑Cola está sempre presente.
Um momento especial. Sempre.

(McCann Erickson do Brasil, 2001)

Ao utilizar as palavras “sonho” e “esperança”, a Coca‑Cola vei‑
cula a ideia de que o mundo precisa melhorar, ser diferente, mas é 
necessário olhá‑lo com “olhos de criança”, ou seja, olhos ingênuos, 
puros, sem maldade. Além do mais, assim como em um dos postu‑
lados da Coca‑Cola Brasil – “Refrescar o mundo em corpo, mente e 
espírito” –, nesse anúncio afirma‑se que a Coca‑Cola refresca os 
melhores momentos que transmitem alegria, esperança, paz, justi‑
ça, pois, ao conjugar o verbo na forma do gerúndio – “refrescan‑
do”– ou no presente do indicativo – “está” –, emprega‑se o aspecto 
durativo, reiterando a ideia de que a Coca‑Cola já refresca os me‑
lhores momentos, mesmo que o resto ainda seja um sonho de pes‑
soas unidas pela esperança.
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A antítese construída a partir do emprego das palavras “dife‑
rente” e “iguais” remete ao sentido de que, embora seja necessário 
transformar o mundo, é importante que as pessoas sejam iguais em 
seus desejos e nas oportunidades que lhes são oferecidas.

Desse modo, nesse anúncio, soa a voz da Coca‑Cola enuncian‑
do que deseja transformar o mundo para torná‑lo mais justo, mais 
humano, menos desigual socialmente, encobrindo o objetivo co‑
mercial dos gêneros do discurso publicitário.

Outras vozes também são chamadas para esse enunciado ao se‑
rem apresentadas imagens de diferentes etnias, como branca, ne‑
gra, mulata, amarela, indígena, e com dogmas, costumes e concep‑
ções de vida diversas. Reforça‑se, assim, a temática de que os povos 
podem compartilhar ideias iguais por um bem comum – a criação 
de um mundo melhor, pregada de maneira que se enfatiza a igual‑
dade entre as etnias.

O discurso publicitário da Coca‑Cola, nesse contexto, busca 
dirigir‑se a um grande número de pessoas, mas também, como 
afirma Baudrillard (2002) em relação à publicidade, mobiliza “co‑
notações afetivas”, aproximando‑se do consumidor e atribuindo‑
‑lhe um caráter de individualidade, de identidade, como verifica‑
mos no anúncio a seguir:

1 Filmagem em contre‑plongée de uma moça com o rosto virado para 
baixo, no cenário de uma cidade rodeada de prédios e de pessoas 
andando.

2 A imagem torna‑se preta e branca.
3 Ao lado da imagem da cidade e da moça, aparece o contorno de 

uma garrafa de Coca‑Cola com fundo preto e uma rosa que desa‑
brocha.

4 A moça desaparece, como se subisse para as nuvens.
5 Filmado em plongée com a câmera em movimento, quatro jovens 

estão imersas numa água cheia de flores flutuando. Ao lado, há 
uma garrafa azul onde está escrito “ser”.

6 Dois perfis de rapazes, um bronze e outro prata. Ao lado, uma gar‑
rafa com fundo em azul e preto com a palavra “verdadeiro”.
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7 Os dois jovens aparecem correndo entre seus próprios perfis, 
aproximando‑se do espectador.

8 Como uma marca d’água, surge um cenário de fábrica, com alam‑
brado, cerca, chaminés e poluição. Ao centro, alguém está subindo 
uma escada que se dirige para o céu, o infinito. Filmado em contre‑
‑plongée. A garrafa ainda aparece com a palavra “verdadeiro”, mas 
o seu fundo é um céu azul cheio de nuvens.

9 Aparece uma cabeça de mulher com uma tela azul em seu cérebro. 
Ao lado, uma garrafa dourada com o esboço de outra cabeça e com 
os dizeres “é ser”.

10 Três meninas vestidas com roupas coloridas tirando fotografias de 
si mesmas. Ao lado, uma garrafa perpassada por um “negativo”  
de filme de suas fotos, com a permanência da expressão “é ser”.

11 Parte de um rosto, com destaque em um olho feminino maquiado, 
mas borrado. Garrafa azul escrita “você”.

12 Imagem em preto e branco. Uma pessoa joga uma escada para ou‑
tra que está embaixo de uma árvore. Ao lado uma garrafa roxa com 
uma mão dentro.

13 Um moço de calça jeans está deitado num solo árido. Ao lado do 
rapaz, há revistas espalhadas que começam a voar. Garrafa da Coca‑
‑Cola em preto e branco com a imagem de uma mulher.

14 Um campo extenso, filmado em plongée e em preto e branco. Gar‑
rafa de Coca‑Cola verde, escrita a palavra “sempre”.

15 A imagem anterior aparece, nesse sintagma, colorida. É focalizado 
um círculo que abre para quatro caminhos com um jovem em cada 
uma das direções. Um deles pega uma garrafa de Coca‑Cola, que é 
focalizada em plano de detalhe, e bebe o refrigerante.

16 Imagem dos quatro jovens bebendo Coca‑Cola.
17 Cada um, depois de beber a Coca‑Cola, pega o seu caminho.
18 A câmera movimenta‑se de forma circular, filmando o campo. Por 

cima do círculo, aparece a logomarca “Sempre Coca‑Cola” e abai‑
xo a expressão “Tão original quanto você”.

 (McCann Erickson do Brasil, 2001)

As palavras que aparecem escritas nas garrafas de Coca‑Cola 
formam o seguinte enunciado – “Ser verdadeiro é ser você mesmo 
sempre Coca‑Cola. Tão original quanto você”. Como aparece es‑
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crito aos poucos, o que exige a participação mais intensa do espec‑
tador, e não há pontuação para marcar uma possível entoação, po‑
demos dividir esse enunciado de duas maneiras diferentes: “Ser 
verdadeiro é ser você mesmo sempre. Coca‑Cola” ou “Ser verda‑
deiro é ser você mesmo. Sempre Coca‑Cola”. Assim, verificamos 
uma ambiguidade e, ao empregar o advérbio de tempo “sempre”, 
constrói‑se o sentido de duração. Além do mais, pode‑se perguntar 
o que é sempre – você mesmo ou Coca‑Cola?

Essa dubiedade de sentido faz com que se confunda o objeto 
Coca‑Cola com o sujeito individual e, desse modo, é possível rela‑
cionar subjetividade com Coca‑Cola, isto é, a Coca‑Cola enuncia 
que é capaz de tornar as pessoas verdadeiras, com identidade pró‑
pria, pois cada um segue o seu caminho, embora haja diferenças.

O emprego do pronome de tratamento “você” traz para esse 
anúncio o sujeito enunciatário por meio de uma assertiva que busca 
impedir a contrapalavra do enunciado “Coca‑Cola é tão original 
quanto você”. O enunciatário, instado a “participar” dessa enun‑
ciação, tem como única a voz da Coca‑Cola, que se apresenta oni‑
potente na relação interativa.

É no entrecruzar das diferenças – vida urbana e vida do campo, 
bronze e prata, poluição e céu azul, posição superior e posição in‑
ferior – figurativizadas por meio de um plano de expressão que 
está apoiado na escolha das cores, no jogo antitético entre preto e 
branco, nas posições da câmera que se movimenta em plongée ou 
contre‑plongée que a Coca‑Cola se apresenta como uma bebida 
para todos indistintamente, embora afirme que é “Tão original 
quanto você”.

Entre identidade e alteridade, entre originalidade e reprodução, 
evidencia‑se que podemos ser únicos no mundo e transpor limites, 
superar barreiras com a companhia de uma Coca‑Cola, também ori‑
ginal, mas que, como todo produto industrial, é produzida em série. 
A superação das diferenças é figurativizada pela possibilidade que 
cada um tem de seguir seu caminho, de “voar” (como no primeiro 
sintagma, no qual a moça é mostrada rapidamente e, muito sutil‑
mente, aparece subindo pelo céu), enfim, de alcançar seus sonhos. 
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Como afirma Baudrillard (2002), ao tratar da leitura da linguagem 
imagética e de tudo que ela pode suscitar, a publicidade trabalha com 
os sonhos e desejos do consumidor por meio das imagens.

Esse anúncio está inserido num contexto social específico em 
que os sujeitos buscam construir sua identidade numa sociedade 
globalizada. Assim, segundo a concepção de que os gêneros são ma‑
nifestações culturais empreendidas pelas esferas de atuação hu‑
mana, as escolhas linguísticas e audiovisuais, que caracterizam os 
enunciados constituintes dos gêneros publicitários, são determi‑
nadas pelos objetivos comunicativos e pela necessidade de expres‑
sividade do enunciador. A estrutura composicional e o estilo são, 
portanto, estabelecidos pelos fatores de expressividade e de intuito 
discursivo, que acabam por constituir o conteúdo temático

Desse modo, as antíteses constituídas na escolha das cores, na 
posição da câmera, nas imagens que compõem os sintagmas e a me‑
lodia que complementa a linguagem sincrética do enunciado con‑
figuram a composição do anúncio e trazem à tona os valores sociais 
inscritos nas diferenças. A temática da identidade e da originalidade 
emerge desses valores sociais divergentes que ecoam por meio da 
expressividade construída pelos recursos acima apresentados.

Na mesma época, foi veiculado outro anúncio com o mesmo slo‑
gan e com um plano de expressão semelhante, isto é, vários sintag‑
mas diferentes apresentam do lado esquerdo uma garrafa de Coca‑
‑Cola em cores diversas e com a inscrição de palavras que, ao 
juntarmos todas, forma outro enunciado: “Faça o futuro ser do jei‑
to que você quer”. Logo em seguida, aparece o slogan “Sempre 
Coca‑Cola” e a expressão “Tão original quanto você”.

É interessante comentar que os sintagmas que formam esse 
anúncio aparecem mais fragmentados que no anterior, com ima‑
gens menos próximas do “real” e, muitas delas, aproximam‑se do 
ambiente futurista e do universo, com estrelas e planetas. A predo‑
minância de tons amarelos, alaranjados e quase vermelhos, aliada à 
fragmentação das imagens e à aceleração do ritmo do anúncio, cria 
um efeito de agilidade, de fugacidade, de mudanças rápidas e con‑
tínuas. Essas escolhas também ajudam a conotar a ideia de que o 
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jovem deseja encontrar uma nova identidade continuamente e fa‑
zer parte de um grupo, de uma “turma” que pense e sonhe como 
ele.

No último sintagma, aparece um rapaz que, ao beber Coca‑
‑Cola, assume diferentes identidades – homem, mulher, negro, 
branco, punk, andrógina. Nesse contexto, a Coca‑Cola apresenta 
um discurso que desestabiliza a identidade, pois o enunciatário 
pode ser tudo e todos – basta beber Coca‑Cola.

Desse modo, o discurso da Coca‑Cola, ao utilizar os gêneros 
publicitários, cuja finalidade predominante está firmada na lógica 
do capital, apresenta novas formas de identidade em que a aparên‑
cia substitui a ação. Como afirma Kellner (2001, p.333), ao estudar 
a identidade na cultura midiática,

Houve um tempo em que a identidade era aquilo que se era, aquilo 
que se fazia, o tipo de gente que se era: constituía‑se de compromissos, 
escolhas morais, políticas e existenciais. Hoje em dia, porém, ela é aquilo 
que se aparenta, a imagem, o estilo e o jeito como a pessoa se apresenta. 
E é a cultura da mídia que cada vez mais fornece material e recursos para 
a constituição das identidades.

Na heterogeneidade de identidades, o enunciatário é convidado 
a “provar” diferentes formas de ser, rompendo com as imposições 
sociais, com os limites do espaço e do tempo, mas antagonicamen‑
te, para obter identidade, também precisa participar de um grupo 
social. A Coca‑Cola, ao veicular a ideia de que extingue diferenças 
e aproxima povos, busca conquistar os mais diferentes consumido‑
res em todo o mundo, além de proclamar que não tem preferência 
por nenhuma etnia e costumes em particular.

Dessa forma, no contexto da globalização, a Coca‑Cola, ao mes‑
mo tempo que é um produto norte‑americano e, consequentemen‑
te, introduz práticas diversas de outras regiões, como o hábito de 
beber refrigerante para “matar a sede” no lugar da água, produto 
da natureza, enuncia que devemos “viver as diferenças”. Essas di‑
ferenças são produtos de uma sociedade globalizada que leva à dis‑
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persão de referências culturais devido ao enorme fluxo de produtos 
nas mais diversas regiões do planeta.

Entretanto, vale lembrar que, embora haja uma homogenei‑
zação do consumo, como beber Coca‑Cola, por exemplo, não é 
possível afirmar que há um nivelamento das diferenças. Assim, 
existe uma oferta contínua de produtos culturais que acabam por 
levar a uma multiplicidade de sistema de valores que se misturam, 
combatem‑se, complementam‑se ininterruptamente.

No contexto da globalização, a sociedade passa a configurar um 
espaço “multicultural” onde pessoas de diversas etnias, credos e 
preferências se encontram e se relacionam. O espaço urbano reflete 
essa sociedade pluralizada, pois, por ela, circulam pessoas de dife‑
rentes nacionalidades, com estilos diversos no modo de se vestir, de 
se comportar e nas preferências musicais, literárias e hábitos coti‑
dianos.

A Coca‑Cola, como produto de uma sociedade industrial, capi‑
talista, considerada por muitos uma bebida da globalização,16 assu‑
me a posição de que está inserida nesse ambiente de imbricações e 
heterogeneidades culturais por meio de anúncios que privilegiam 
as diferenças e as hibridizações culturais, como no anúncio televi‑
sivo transcrito a seguir:

1 Rua de uma cidade. Exterior – dia.
 Em plano de conjunto, é filmado um rapaz, vestindo bermuda 

comprida de brim, camiseta listada e tênis. Segura uma garrafa de 
Coca‑Cola com dois canudos.

2 Rua de uma cidade. Exterior – dia.
 Em primeiro plano, é filmado o encontro do rapaz com uma moça 

de pele muito branca, de cabelos compridos, lisos e pretos, batom 
escuro na boca, vestindo uma roupa preta e com um fone de ouvido 
no pescoço.

3 Rua da cidade. Exterior – dia.

16 Na seção “Tomar o mundo feito Coca‑Cola: refrescância globalizada”, trata‑
mos desse assunto e apresentamos a posição de Pendergrast e Standage.
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 O rapaz oferece um pouco de Coca‑Cola e a moça aceita. Primeiro 
plano.

4 Rua de uma cidade. Exterior – dia.
 Filmagem, em plano de detalhe, dos pés do rapaz. A câmera mo‑

vimenta‑se em direção ao rosto até chegar ao primeiro plano para 
mostrar que ele passa a usar a bota da moça e a ter os cabelos com‑
pridos dela.

5 Rua da cidade. Exterior – dia.
 Filmado em plongée, o rapaz atravessa a rua e um homem olha para 

ele.
6 Rua de uma cidade, possivelmente um bairro de negros, talvez 

uma referência a bairros como o Harlem de Nova Iorque. Exterior 
– dia.

 Filmagem de jovens negros, possivelmente, afro‑americanos que 
olham desconfiados para ele. Primeiro plano.

7 Mesmo ambiente da cena anterior.
 Em primeiro plano, ele é filmado oferecendo uma Coca‑Cola a um 

deles e os dois bebem juntos o refrigerante.
8 Rua da cidade. Exterior – dia.
 Filmadas as costas do rapaz que está andando, com camisa verde e 

o colar de ouro do rapaz para quem ofereceu o refrigerante.
9 Idem da cena anterior.
 Em filmagem frontal e em primeiro plano, é mostrado o rosto do 

rapaz que passa a ser negro.
10 Calçada de um bar. Exterior – dia.
 Filmado inicialmente em plano de conjunto, o rapaz passa por um 

grupo de músicos mais velhos, possivelmente latino‑americanos, 
tocando violão e maraca. Aos poucos, a câmera se aproxima do ra‑
paz e de um músico de bigode grande e branco.

11 Praça. Exterior – dia.
 O rapaz, filmado frontalmente em plano de conjunto, passa a ter 

um bigode branco igual ao do senhor da cena anterior.
12 Praça. Exterior – dia.
 Filmagem, em contre‑plongée, do rapaz subindo numa árvore. Pla‑

no de conjunto.
13 Árvores na praça. Exterior – dia.
 O rapaz oferece Coca‑Cola a um pássaro. Primeiríssimo plano.
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14 Calçada movimentada de um centro de compras. Exterior – dia.
 Rapaz anda com bico e patas do pássaro. Plano de conjunto.
15 Cenário anterior. Exterior – dia.
 Uma pessoa fantasiada de pintinho olha para o rapaz, achando es‑

tranha a imagem dele.
16 Rua. Exterior – dia.
 O moço pede carona para o motorista de uma van que passa pela 

rua.
17 Interior da van.
 O rapaz está sentado entre músicos de jazz que carregam instru‑

mentos musicais como saxofones e clarinetas e oferece a Coca‑Cola 
a uma mulher que bebe junto com ele. Plano próximo.

18 Rua. Exterior – dia.
 O rapaz, do lado de fora da van, passa a ter, nos olhos, partes arre‑

dondadas de algum instrumento musical. Levanta o braço para 
agradecer a carona. Primeiro plano.

19 Galpão. Interior – dia.
 Alguns jovens, integrantes de um grupo de rock, estão tocando 

guitarra e bateria. Plano de conjunto.
20 Idem da cena anterior.
 Oferece Coca‑Cola a um rapaz com cabelo “levantado”. Primeiro 

plano.
21 Calçada. Exterior – dia.
 Ao lado de um homem indiano que toca tambor, o rapaz, com o 

cabelo levantado igual ao do roqueiro, dança. Plano de conjunto.
22 Outro ponto da calçada. Exterior – dia.
 O rapaz, usando no pescoço um xale do indiano, passa em frente a 

um escocês que toca gaita de fole. Plano americano.
23 Feira livre. Exterior – dia.
 Inicialmente filmado em plano de conjunto, depois passa para o 

plano próximo quando o rapaz, vestindo a saia do escocês, oferece 
Coca‑Cola a um peixe.

24 Calçada. Exterior – dia.
 Em plano americano, o rapaz, filmado por trás, passa a ter rabo de 

peixe.
25 Calçada. Exterior – dia.
 Filmado em primeiro plano, o rapaz levanta a garrafa de Coca‑Cola 

vazia.
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26 Rua. Exterior – dia.
 Filmada em plano médio, uma moça com pernas de arame, um par 

de harpas nas costas como se fossem asas, óculos com antenas, um 
gorro vermelho e amarelo, saia de bailarina e, na barriga, partes de 
um vibrafone.

27 Cena igual à anterior. Exterior – dia.
 O rapaz deixa cair a garrafa de Coca‑Cola porque fica surpreso em 

encontrar uma garota semelhante a ele. Primeiro plano.
28 Cena igual à anterior. Exterior – dia.
 A garota, filmada em plano aproximado, olha em direção ao baru‑

lho de um acorde de harpa tocado no momento que a garrafa de 
Coca‑Cola do moço cai.

29 Cena igual à anterior. Exterior – dia.
 O rapaz, admirado pela semelhança com a moça, move o bico de 

pássaro e abre os olhos.
30 Rua. Exterior – dia.
 Os dois tomam Coca‑Cola juntos. Plano aproximado.
31 Não há referência a nenhum lugar.
 Com um fundo vermelho e manchas brancas que remetem à logo‑

marca da Coca‑Cola, aparece uma garrafa de Coca‑Cola estilizada, 
cheia de cores e formas diversas e com a inscrição “Viva as diferen‑
ças”.

32 Não há referência a nenhum lugar.
 Aparece o seguinte enunciado verbal – “Viva o lado Coca‑Cola da 

música”.

(Disponível em <http://www.cocacola.com.br>.  
Acesso em 10/1/2007)

Todas as cenas são veiculadas ao som de uma música composta 
por uma mistura de estilos e de instrumentos musicais, como sinte‑
tizadores, guitarras, tambores, gaita, harpa, entre outros.

A identidade do rapaz, assim como da moça “multifacetada”, é 
figurativizada por preferências musicais, costumes e etnias diver‑
sas, ou seja, a identidade se faz pela diferença que, na perspectiva 
bakhtiniana, pode ser entendida como “diálogo” ao revelar tam‑
bém as tensões entre os diversos sujeitos da comunicação. É na re‑
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lação de alteridade em um dado contexto social que essas diferenças 
afloram em um discurso construído por meio de um estilo concebi‑
do como escolhas linguísticas e audiovisuais que privilegiam o ou‑
tro, as vozes sociais distintas.

Para Volochinov e Bakhtin (s.d.), o estilo é, pelo menos, dois ho‑
mens, ou melhor, uma pessoa e seu grupo social. Por essa concep‑
ção, nas relações interpessoais, perpassam diferentes índices de va‑
lor social, ou seja, ideologias tensionadas em posição de aceitação 
ou de confronto.

Desse modo, é possível afirmar que a identidade que se dá pela 
diferença é produto de uma exotopia devida à tensão ocorrida  
pelos lugares sociais diferentes apresentados no anúncio. O dis‑
curso da Coca‑Cola, no contexto dessa propaganda, apresenta um 
rapaz que precisa sair de seu espaço, do local onde vive para cami‑
nhar pelas ruas de um centro urbano a fim de descobrir novas 
identidades.

De acordo com Amorim (2006, p.102), pela noção bakhtiniana 
de exotopia, “a criação estética ou de uma pesquisa implica sempre 
um movimento duplo: o de tentar enxergar com os olhos do outro e 
o de retornar à sua exterioridade para fazer intervir seu próprio 
olhar: sua posição singular e única num dado contexto e os valores 
que ali afirma”.

É importante destacar que a exotopia é criada no discurso desse 
anúncio ao mostrar diversas identidades, ou seja, é como se a Coca‑
‑Cola lançasse seu “olhar” para os outros a fim de se completar, de 
apresentar a multiplicidade de valores sociais e culturais presentes 
num mundo globalizado. Um mundo de diferenças em que a união 
entre os povos, suas preferências e valores sociais só se dá pelo lí‑
quido escuro do refrigerante, enuncia o discurso da Coca‑Cola.

Para construir essa ideia de que é a Coca‑Cola que nivela as di‑
ferenças, o anúncio é composto por recursos audiovisuais, como os 
ritmos e instrumentos musicais diversos.

Inicialmente, a melodia é um som “funkeado”, depois é um rit‑
mo de jovens negros. Quando surgem os músicos latinos, há a so‑
noridade de uma música cubana seguida de piados do pássaro para 
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o qual o moço ofereceu a Coca‑Cola. Logo em seguida, a melodia é 
voltada para o jazz, mas aos poucos o ritmo do rock toma conta, 
para continuar sua evolução ao som de tambor, depois da gaita de 
foles. Após a cena do peixe, há um ruído como a onomatopeia 
“glup”, o que conota que até os peixes têm sua melodia, sua mú‑
sica. Por último, o encontro do rapaz com a moça é marcado pelo 
som da harpa, que acaba por figurativizar não somente a surpresa 
desse encontro, mas também o interesse provocado pelas “seme‑
lhanças físicas”.

Os diferentes ritmos constroem o sentido de que é possível con‑
viver com as diferenças musicais e aceitá‑las, além dos novos arran‑
jos que surgem desse contato plural, heterogêneo. Em outro anún‑
cio televisivo da Coca‑Cola, todos os ritmos musicais são colocados 
num liquidificador para o processamento de novas possibilidades 
musicais. Há também a ideia de que devemos respeitar as preferên‑
cias do outro, ou, nas palavras de Bakhtin, devemos ter uma “visão 
excedente”, devemos completá‑lo. Por outro lado, emanam diver‑
sas vozes sociais – do negro, dos latinos, da rebeldia dos roqueiros, 
da tradição escocesa, entre outros.

Ainda quanto aos recursos extraverbais, verificamos que preva‑
lece o primeiro plano, o que denota a ênfase nas mudanças físicas 
efetuadas no moço que, por extensão, configuram a multiculturali‑
dade mundial reforçada por uma sociedade globalizada, onde todos 
os povos e culturas podem se encontrar, se cruzar, se completar. 
Essa vertiginosa mistura musical assemelha‑se ao ambiente urba‑
no, com seu entrecruzar de pessoas, com os luminosos que enun‑
ciam produtos e marcas, com as diversas línguas e variantes, enfim, 
com vozes sociais que expõem diferenças, aproximações, comba‑
tes. O anúncio, desse modo, enuncia que é na diferença que se har‑
monizam todas essas oposições, pois nada está pronto, sempre há 
um devir.

Na mistura entre linguagens e no jogo de oposições, evidencia‑
‑se a heterogeneidade dos gêneros publicitários e das amplas possi‑
bilidades de organização do todo do enunciado – desde seu conteú‑
do temático, que acompanha o momento da enunciação, até o estilo, 
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que, associado ao meio de comunicação no qual o anúncio é veicu‑
lado, é construído a partir da diferentes possibilidades de escolhas 
não só linguísticas, mas, principalmente, audiovisuais.

Embora o anúncio em análise privilegie as linguagens que en‑
volvem uma construção imagética e auditiva, a linguagem verbal 
aparece como o fechamento do enunciado “Viva as diferenças – 
Viva o lado Coca‑Cola da música”. A música, nesse contexto, é a 
diferença, mas também é capaz de unir as pessoas, de harmonizar 
vozes sociais diversas.

Na diversidade de meios para veiculação de uma campanha, a 
Coca‑Cola utiliza também a internet como forma de enunciar esses 
valores, sobretudo por ser muito utilizado por jovens, os principais 
destinatários da campanha “Viva as diferenças”.

Um dos links do site da Coca‑Cola é o “Estúdio Coca‑Cola”, 
no qual é possível conhecer o projeto e saber quais as duplas de 
artistas que se reúnem para tocar e cantar no programa que vai ao 
ar no canal MTV. A seguir, apresentamos o enunciado que divulga 
a referida campanha:

Você nunca pensou que eles pudessem fazer música juntos. E, justa‑
mente por essa razão, é que eles vão estar no mesmo palco.

Essa é a ideia do Estúdio Coca‑Cola: reunir num mesmo show dois 
artistas “teoricamente” totalmente diferentes. O resultado nem eles 
imaginam!

Até o final do ano, sete duplas “inusitadas” irão se juntar com essa 
missão: mixar, fundir, fazer algo diferente do que normalmente fazem.

O resultado promete ser tão surpreendente quanto a ideia.
O programa Estúdio Coca‑Cola vai ao ar na MTV e inclui um do‑

cumentário com entrevistas, contando a história de vida e a música de 
cada um, e um show inédito, celebrando o encontro.

Por aqui no site, você acompanha os bastidores e fica sabendo tudo 
(tudo mesmo!) sobre o processo de criação dessa parceria.

Porque o bom é ser diferente. Só que junto.

(<http://www.cocacola.com.br/estudio/ 
pt‑br/sobre.jsp.>. Acesso em 19/8/2007.)
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A Coca‑Cola, por meio desse projeto, aproxima‑se do universo 
juvenil, pois os encontros entre os artistas são veiculados na MTV, 
um canal dirigido ao público jovem aficionado por música.

A ideia de inovação musical presente no enunciado “reunir num 
mesmo show dois artistas ‘teoricamente’ totalmente diferentes” 
configura o sentido de que as diferenças podem estar unidas e que é 
a Coca‑Cola que faz essa junção. Assim como diferentes ritmos po‑
dem ser “mixados, fundidos”, também a Coca‑Cola pode estar em 
qualquer lugar, em qualquer momento, com todos, pois em seu 
discurso enuncia que é consumida pelas mais diferentes etnias – 
brancos, negros, asiáticos, etc.

No site da Coca‑Cola, podemos encontrar todos os recursos da 
informática e da digitalização de imagens: rádio, downloads, blogs, 
notícias, vídeos, fotos. Esses recursos, juntos, constituem a “cultu‑
ra midiática” (Santaella, 2002), expressão utilizada para designar a 
mistura e a convergência entre mídias diferentes. De um lado, te‑
mos a televisão, que veicula anúncios publicitários e programas, de 
outro, a internet e toda sua gama de recursos, que levam à comuni‑
cação virtual e à interatividade quase direta com o discurso da Coca‑
‑Cola.

Ainda segundo Santaella (2002, p.54),

a cultura midiática propicia a circulação mais fluida e as articulações 
mais complexas dos níveis, gêneros e formas de cultura, produzindo o 
cruzamento de suas identidades. Inseparável do crescimento acelerado 
das tecnologias comunicacionais, a cultura midiática é responsável 
pela ampliação dos mercados culturais e pela expansão e criação de no‑
vos hábitos no consumo da cultura.

Nesse contexto, a Coca‑Cola não somente vende refrigerante, 
como também interage com outros meios e com as mais diversas 
manifestações de cultura. Associa‑se, por exemplo, com a música, 
deslocando os gêneros publicitários para outros signos, outras for‑
mas discursivas. Esses deslocamentos e hibridizações são frutos de 
um trânsito cultural mais intenso e acelerado ocasionado pela glo‑
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balização, que reflete a mobilidade pluritemporal e espacial dos há‑
bitos, costumes e cultura.

É possível dizer que os gêneros publicitários não substituem 
formas enunciativas, pelo contrário, há um aproveitamento, uma 
alteração, ou seja, uma transformação do todo do enunciado, das 
escolhas de acordo com o meio pelo qual é transmitido e da temá‑
tica, que está associada ao momento e ao espaço em que está inseri‑
da. Para esse projeto Estúdio Coca‑Cola, a intersecção dos diversos 
recursos disponíveis aproxima o discurso da Coca‑Cola dos jovens 
atuais que navegam facilmente pelo ambiente virtual e digital pro‑
duzido pelos recursos da informática.

Inicialmente, mostramos na Figura 23 um dos papéis de parede, 
que anuncia o Estúdio Coca‑Cola, todos disponíveis no site da em‑
presa para serem “baixados”.

Figura 23 – Todas as músicas.
Fonte: <http://www.cocacola.com.br/musica>. Acesso em 1o/8/2007.
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Nessa imagem, composta fragmentariamente por desenhos colo‑
ridos e irreverentes, há a inscrição de diferentes ritmos musicais, 
como forró, punk, jazz, samba, rock, hip‑hop, o que configura as pos‑
sibilidades musicais e suas misturas. As diferentes vozes sociais tam‑
bém estão presentes nesses estilos de música, visto que os gêneros 
musicais são gerados por grupos que veiculam sua visão de mundo, 
sua posição social, sua aceitação ou rebeldia quanto ao mundo e ao 
contexto sócio‑histórico‑econômico em que estão inseridos.

A proposta da Coca‑Cola é apresentar, misturar e transformar, 
por exemplo, músicas “ingênuas”, sem nenhum cunho de crítica 
social como do grupo de axé music Babado Novo, cuja vocalista é a 
carioca Cláudia Leite, e “músicas de protesto”, como o hip‑hop de 
Negra Li, nome artístico de Liliane de Carvalho, jovem de 27 anos 
que nasceu em Brasilândia, uma das regiões mais pobres e violentas 
da periferia de São Paulo. Ficou conhecida, de início, por gravar 
com o grupo Charlie Brown Jr., depois pela participação no filme 
Antônia, de Táta Amaral, e, em seguida, no seriado de mesmo nome 
veiculado pela rede Globo (disponível em <http://www.cocacola.
com.br/musica>. Acesso em 1o/8/2007.)

Seguindo os moldes culturais norte‑americanos, com a veicula‑
ção de “discursos sobre pobreza, racismo e brutalidade da polícia 
contrários ao status quo” (Karnal et al, 2007, p.273) o hip‑hop brasi‑
leiro também desenvolve temática semelhante e passa a ter, como 
nos Estados Unidos, espaço na mídia – na televisão, no cinema, nas 
gravadoras, na internet.

O discurso da Coca‑Cola, imersa nos fios e tessituras dessa rede 
comunicacional, também veicula essas vozes que, muitas vezes, são 
excluídas, ocultadas. Aproxima‑se, assim, dos diversos segmentos 
sociais que compõem uma sociedade plural e heterogênea – negros, 
brancos, mulheres solteiras, gays e lésbicas, entre outros.

Nas figuras 24, 25 e 26, apresentamos três papéis de parede que 
enunciam essas duplas diferentes, mas harmonizadas pela música.

Essas imagens, compostas pela mistura de desenhos com foto‑
grafias, figurativizam a ideia de que a Coca‑Cola, na diferença, 
promove aproximações. Assim como, em outros anúncios, a Coca‑
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‑Cola explodia de prazer e de paixão, nesses papéis de parede ela 
explode em ritmos e cadências diversas, em músicas “teoricamen‑
te” diferentes que se irmanam, compondo novas melodias, novas 
temáticas, novas formas de lidar com o novo e com a oposição de 
axiologias sociais.

Ao promover um encontro entre essas duplas, assim como com 
outras – Babado Novo e CPM22, Skank e Nação Zumbi, Nando 
Reis e Cachorro Grande –, a Coca‑Cola também aproxima‑se de 
seus consumidores, pois acaba por atender às preferências de cada 
um.

No caso específico dos três papéis de parede apresentados, há a 
mistura do axé com o rock, do reggae com o hardcore17 e a MPB com 

17 Hardcore é um estilo do punk rock caracterizado por tempos extremamente ace‑
lerados, com canções curtas e letras que abordam o protesto político e social, 
revolta e frustrações individuais, cantadas de forma agressiva (disponível em 
<http://www.wikipedia.com.br>. Acesso em 11/9/2007). CPM22 e NXZero 

Figura 24 – Pitty e Negra Li.
Fonte: <http://www.cocacola.com.br/musica>. Acesso em 1o/8/2007.
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o hip‑hop. Pitty, por exemplo, é uma roqueira baiana que, como 
enuncia a Coca‑Cola, conquistou o Brasil com uma canção cujo 
discurso evidencia a necessidade de manter uma identidade que di‑
ferencia um sujeito de outras pessoas: “[...] O importante é ser 
você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, 
bizarro, bizarro [...]” (disponível em <http://www.cocacola.com.
br>. Acesso em 11/9/2007). Ao misturar seu ritmo musical com 
Negra Li, podemos dizer que o estilo de cada um é transformado e 
mostra‑se, assim, a heterogeneidade musical, modificando tam‑
bém suas identidades artísticas.

são exemplos de bandas hardcore. Entretanto, NXZero, abreviação de Nexo 
Zero, é uma banda que surgiu e se desenvolveu no estilo emocore, uma vertente 
mais melódica e sentimental do hardcore.

Figura 25 – Armandinho e NXZero.
Fonte: <http://www.cocacola.com.br/musica>. Acesso em 1o/8/2007.
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A diversidade apresentada pelo Estúdio Coca‑Cola é consequên‑
cia de uma sociedade globalizada por meio da qual emergem os 
mais diferentes discursos e vozes sociais, além da exposição da plu‑
ralidade das produções culturais, muitas vezes produtos das novas 
tecnologias, como o computador pessoal, a internet, o e‑mail, o 
DVD, a televisão paga, entre outros. Enquanto a Coca‑Cola faz 
anúncios antes e depois dos espetáculos, o canal MTV veicula em 
sua programação televisiva os shows das duplas.

Além do mais, a MTV também enuncia os encontros dos artis‑
tas em seu site, o que configura, mais uma vez, a “confluência das 
mídias” apontada por Santaella (2002). Como exemplo dessa con‑
fluência, podemos ainda citar a entrevista de Cláudia Leitte a res‑
peito da banda de rock CPM22, transcrita a seguir:

Não, eles são muito românticos. São, cê olha assim pra eles. É claro 
que existe aquela coisa da capa de roqueiro. Eles são atitude. Muita 

Figura 26 – Marcelo D2 e Lenine.
Fonte: <http://www.cocacola.com.br/musica>. Acesso em 1o/8/2007.
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tatuagem. Pô, sei que a parada é a seguinte. Tá bombando. Mas, eles 
são muito românticos. Olhar todo doce. Ele é tímido. Ele é introverti‑
do assim. Quando ele vai pro palco que ele se liberta. (Disponível em 
<http://www.mtv.uol.com.br>. Acesso em 12/9/2007)

O internauta, ao buscar informações no site da MTV, tem a pos‑
sibilidade de ouvir a entrevista da então vocalista do Babado Novo, 
que pode ser considerada um gênero primário, visto que é uma co‑
municação simples, espontânea. O discurso da MTV passa, desse 
modo, a utilizar os recursos visuais da imagem e da escrita e também 
os auditivos, pois é veiculada a fala da cantora com as variantes lin‑
guísticas, em especial regional e estilística, ou seja, em sua fala há o 
sotaque “baiano” e a variante informal própria da fala, como pode‑
mos verificar em expressões como “cê”, “pô”, “pro”, etc.

Expressões próprias dos jovens são utilizadas pela cantora – “tá 
bombando”, “pô”, “sei que a parada é a seguinte” –, aproximando‑
‑se, mais uma vez, desse grupo social e de suas axiologias. Os valo‑
res enunciados por Cláudia Leitte, como o romantismo, são vistos 
por ela como também inerentes ao grupo do CPM22, uma banda 
hardcore cujo nome inicial, em 1995, era Caixa Postal 1000, e que 
depois, em 1998, passou a chamar‑se CPM22 (disponível em 
<www.cocacola.com.br/musica>. Acesso em 1o/8/2007). Por ou‑
tro lado, a vocalista, como vimos anteriormente, reproduz as ex‑
pressões e a entonação dos integrantes da banda, passando, dessa 
forma, a interagir com a banda de rock na música, nos valores so‑
ciais, enfim, na linguagem.

Os gêneros publicitários, em especial o discurso da Coca‑Cola, 
envolvidos num tempo de constantes inovações tecnológicas e de 
novos meios de comunicação, como a internet com seus blogs, down‑
loads, orkuts, entre outros recursos, e a informática com seus soft‑
wares, media plays, scanners, etc., alteram‑se em função dos sujeitos 
da comunicação, mas também das diferentes temáticas, inseridas 
em um determinado contexto sócio‑histórico‑econômico.

O discurso da Coca‑Cola, portanto, pode ser compreendido 
como reflexo dessa sociedade globalizada e também como refração, 
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pois se utiliza dos recursos disponíveis para compor enunciados 
que apresentam diferentes visões de mundo, que transformam rit‑
mos, estilos, formas, que constroem sentidos diversos, enfim, é um 
discurso potencializador que provoca novas enunciações e novas 
formas enunciativas. Nesse contínuo processo comunicativo, a rela‑
tividade do gênero discursivo está sempre por aguardar um novo 
acabamento, uma nova forma de dizer.

Assim como os gêneros publicitários, o discurso da Coca‑Cola 
estará sempre inserido em um novo contexto sócio‑histórico‑
‑cultural, esperando uma nova reação‑resposta, um novo acaba‑
mento, uma nova intersecção cultural.

Finaliza este capítulo o contraconvite para beber Coca‑Cola de 
Décio Pignatari (1995, p.534):

Beba coca cola
Babe cola
Beba coca
Babe cola caco
Caco
Cola
  Cloaca


