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Resumo 
 

O artigo tem por objetivo fundamentar construtos audiovisuais de emoção presentes em 
filmes publicitários de diferentes temporalidades produzidos inicialmente para veiculação 
na televisão. Para tanto, foram feitos dois movimentos: o primeiro, dedica-se a identificar o 
tópos temático, e como esses temas geram determinados construtos de emoção; e o 
segundo, autenticar esses construtos audiovisualmente. A pesquisa tem perspectiva 
arqueológica, e para a análise, adota a metodologia das molduras, subscritas à 
fenomenologia bergsoniana. Nas considerações finais, o artigo faz apontamentos 
preliminares para a fundamentação de um tópos audiovisual. 
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Esta pesquisa iniciou-se a partir de um sentimento muito bem descrito por T. S. Eliot (apud 

COLI, 1995), que fala sobre a poesia, mas que trazemos para o campo científico: “Algo que 

eu não podia formular e que, no entanto, sentia compreender”. Acreditamos que, nos atuais 

discursos publicitários das marcas, chegamos na era das emoções. Temos a sensação de que 

o discurso mais racional voltado a destacar os "4 P's" do marketing (produto, preço, praça e 

promoção)3 já não são suficientes para agregar valor. As marcas desejam mais do que 

vender, parecem demonstrar - via discurso publicitário e ações de marketing - o interesse 

em serem reconhecidas e adoradas4. Esta, então, é uma tentativa de formular o que sentimos 

ter compreendido, pois intuímos que o discurso emocional transborda estéticas e técnicas 

que fazem a emoção se manifestar em vídeos publicitários. 

Este artigo é parte de uma pesquisa maior que está em andamento, e enquadra-se na linha 

de pesquisa que toma o audiovisual como foco. Nosso objeto de estudo é o audiovisual 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Curso de Comunicação da UNISINOS, email: lucianap.galhardi@gmail.com 
3 Descritos na obra: KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do 
Brasil, 1998. 
4 As marcas adoradas, ou marcas “do coração” é um conceito que abordei na dissertação do mestrado, chamadas 

“lovemarks”. In: GALHARDI, Luciana P. Imaginário e emoção: três campanhas da Natura Cosméticos. Porto Alegre: 
PUCRS, 2012. 
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publicitário que tem mais de sessenta anos de trajetória, majoritariamente na televisão. O 

início do exercício publicitário no comércio brasileiro, nos anos 50, veio com a primeira 

emissora de TV do Brasil, a PRF-3, ou “TV Tupi”. A publicidade então, viveu o desafio de 

dar imagens em movimento às mensagens. Surge então, a garota propaganda: “sempre 

mulher, já que as mulheres eram o público-alvo preferencial da publicidade em geral”, cuja 

função era demonstrar, ao vivo, já que não havia videoteipe para edição, como numa 

conversa doméstica com a consumidora, as maravilhas dos produtos anunciados 

(MARCONDES, 2002, p. 23-31). 

Procuramos pesquisas que fizessem alguma aproximação do audiovisual publicitário com a 

televisão e localizamos uma dissertação que diferencia “o publicitário” da publicidade para 

tornar identificável suas articulações na audiovisualidade televisiva. Em sua pesquisa de 

dissertação, Martina Fischer (2008) designa a ethicidade televisiva do publicitário: 

 

  É possível pensar que uma das molduras do publicitário seja o aparelho de TV. É através 

dele, e dentro dele, ou ainda na sua tela que as atualizac ̧ões do publicitário se apresentam. O 

publicitário, portanto, é processo midiático. O aparelho de TV, a TV como moldura, insere 
o publicitário nas casas, escritórios e outros diversos contextos. Na medida em que a TV 

ligada é parte da rotina dos receptores, o publicitário também se torna parte da vida das 

pessoas. Essa noc ̧ão de moldura é interessante para reforc ̧ar a noção da importa ̂ncia da 
pesquisa em curso. A quase onipresenc ̧a do aparelho de TV nos lares brasileiros coloca a 

questão da força com que o publicitário se faz presente no imaginário e nas experie ̂ncias 
cotidianas da população. (FISCHER, 2008, p. 66-67) 

 

A linguagem audiovisual da publicidade constitui "o publicitário” como domínio que se 

organiza nos cruzamentos das especificidades das linguagens televisivas e das 

especificidades das linguagens publicitárias, fazendo parte da trama dinâmica que constitui 

os discursos televisivos (FISCHER, 2008, p. 71). A autora aponta um sistema caótico, sua 

pesquisa é no domínio do televisivo, onde discute linguagens de TV e da publicidade no 

fluxo televisivo. Contudo, percebemos na linguagem audiovisual publicitária - enquanto 

somos centro de percepção, afecção e memória - algo que nos direciona para a performance 

do conteúdo publicitário - voltado para sua manifestação audiovisual - que é, também, 

construído pela televisão. Tomamos, então, a televisão como uma moldura onipresente que 

faz parte da cultura e contribui para construções imaginárias de afeto, amor e felicidade, 

temas recorrentes da publicidade. 

Existe o desejo em alinhar esta pesquisa na competência das audiovisualidades (SILVA; 

ROSSINI, 2009), um campo aberto e fértil à observação das qualidades dos audiovisuais 

em questão. Tal campo possibilitará uma discussão sobre a produção de imagens técnicas 
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como conceitos de mundo, linguagem audiovisual, estéticas, e os imaginários tecnológicos 

como devires da cultura. Arqueologicamente5, por esta pesquisa estar inserida dentro de um 

estudo sobre a imagem e as audiovisualidades, percebemos nestes audiovisuais uma retórica 

"dionisíaca" (CARRASCOZA, 2003) - voltada à persuasão pelas emoções - que pode ser 

pensada como construtos em categorias de análise, desenvolvidas nesta pesquisa. 

Para pensar a recorrência de construtos, recorremos à topos theory (ou topos study), que se 

enquadra dentro dos estudos da arqueologia da mídia, via Huhtamo (2011). Dedicada a 

construir histórias alternativas, a arqueologia da mídia interessa-se por arquivos suprimidos, 

negligenciados ou esquecidos. Ela convoca a prática crítica que busca evidências históricas 

que possam estabelecer diálogos entre aspectos do passado e do presente das mídias. Esta 

abordagem parte de um exame da repetição do cotidiano na cultura da mídia, utilizando o 

topos como uma angulação de pesquisa. O topos permitirá identificar e interpretar uma 

manifestação de uma tradição cultural que persiste no tempo, seja ela imagem, narrativa, 

projeções imaginárias, tema ou ideia utilizadas pela publicidade.  

Sobretudo, o objeto quer ser reconhecido e pesquisado em sua duração (BERGSON, 2005). 

Pode haver, aí, um misto, nos termos de Bergson (1999) que comporta uma matéria e uma 

memória, permitindo dizer que o fenômeno trata de uma atualização - em moldurações a 

serem percebidas - que, virtualmente, emolduram a “imagem-emoção” publicitária. Porém, 

quais técnicas emolduram (KILPP, 2003) as emoções? E o que essas estariam enunciando 

sobre a cena audiovisual publicitária televisiva? O que se quer, portanto, é apontar os 

construtos de emoção do audiovisual publicitário que se atualizam na TV. 

As moldurações (KILPP 2003; 2010) auxiliarão em três eixos conceituais: molduras, 

ethicidades e imaginários, que dizem respeito às escolhas técnicas e estéticas operadas no 

interior das molduras, em cada quadro, plano e no filme em sua totalidade. E, não obstante, 

a dissecação em moldurações darão a ver os enquadramentos e os efeitos de sentido 

analisadas minuciosamente em cada frame/cena.  

Para tanto, primeiro apresentaremos uma cartografia de imagens-médias6 dos audiovisuais, 

que foram elegidas para analisar os pontos considerados importantes para a temática. Esta 

alternativa pareceu mais sensata ao formato de artigo, que é bastante reduzido. Após, 

entraremos na discussão de: 1. topos temático presente em todos os vídeos; 2. construtos de 

                                                 
5  Ao escavar o passado, encontramos na retórica grega um suporte teórico para fundamentar a retórica emocional 
publicitária. 
6 Ao invés de analisar todas as frames, elegemos algumas, o que chamamos de imagem-média. 
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emoção; e, 3. tentar especular sobre um topos audiovisual em relação aos vídeos 

publicitários. 

 

Audiovisuais publicitários 

A Johnson’s Baby foi nossa marca escolhida, pois por ter presença desde cedo na 

publicidade audiovisual, permite o exame sobre audiovisuais de diferentes períodos. Ela é 

conhecida como uma marca de produtos de higiene infantis como shampoo, condicionador, 

fraldas, lenços umedecidos, óleos, cotonetes etc. No website oficial7, a marca declara que: 

 

 Para nós, “melhor” quer dizer seguro, puro, rigorosamente testado e com as 
fórmulas mais avançadas que a ciência e o amor podem criar. Nossos produtos 
foram desenvolvidos para incentivar 'experiências multissensoriais'', que sabemos 
que podem ajudar a promover o desenvolvimento emocional, cognitivo e físico das 
crianças. (JOHNSON’S BABY, 2016, quem somos) 

 

As palavras entre aspas “experiências multissensoriais” leva ao link onde o texto fala que 

"muitos acreditam que o banho seja apenas a hora de higiene do bebê, mas Johnson's 

acredita ser muito mais", convidando o usuário a clicar no botão ‘aproveite mais a hora do 

banho’. Este botão leva à outra página, com dicas para desenvolver o bebê 

socioemocionalmente 8  através do toque, com massagens, estimulando a capacidade 

linguística e cognitiva do pequeno. Assim, percebe-se que a marca possui uma linguagem 

racional que traz o tom do especialista (com produtos de qualidade testados e indicados por 

dermatopediatras) com uma narrativa emocional direcionada aos pais que fala em carinho e 

cuidado. 

Elegemos 4 vídeos publicitários9 da marca. Dois atuais: A Sinfonia da vida10 (2014); A mãe 

de mil filhos11 (2015); E dois antigos: Johnson’s Baby shampoo
12 (anos 80); e Johnson’s 

                                                 
7 www.johnsonsbaby.com.br/quem-somos Acesso em 31 de junho de 2016. 
8  Pesquisas recentes revelam que as experiências multissensoriais são fundamentais para ajudar no melhor 
desenvolvimento do cérebro do bebê. Com oportunidades para tocar, ver, cheirar e ouvir, o banho é um momento 
excelente para você promover o crescimento dele. In: https://www.johnsonsbaby.com.br/banho-do-bebe/tirando-maximo-
do-banho Acesso em 31 de junho de 2016. 
9 Todos os vídeos foram veiculados na televisão, mas podem ser revisitados na web. O vídeo "A Sinfonia da vida” foi 

veiculado no intervalo do Fantástico no dia das mães, segundo o site Propmark; e “A mãe de 1000 filhos” foi veiculada na 

televisão e na web, uma das mais assistidas do YouTube em 2015, de acordo com o site Meio & Mensagem 
10 Localizado no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XkDfICCncwQ 
11 Localizado no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U0FSf9gkJsU 
12 Localizado no YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=lrdDhccA8uQ 

https://www.johnsonsbaby.com.br/muitomaisparaoseubebe
http://www.johnsonsbaby.com.br/quem-somos
https://www.johnsonsbaby.com.br/banho-do-bebe/tirando-maximo-do-banho
https://www.johnsonsbaby.com.br/banho-do-bebe/tirando-maximo-do-banho
https://www.youtube.com/watch?v=XkDfICCncwQ
https://www.youtube.com/watch?v=U0FSf9gkJsU
http://www.youtube.com/watch?v=lrdDhccA8uQ


    Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
                              XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 

5 

Baby shampoo13 (regravação do mesmo). Escolhemos vídeos de diferentes temporalidades  

para convocar as continuidades da tradição de emoção da marca.  

Os dois vídeos antigos são muito parecidos: a música é a mesma, e as cenas das crianças 

tomando banho juntas, na maior diversão, são muito semelhantes. Na cartografia, notamos 

cenas idênticas como: 

 

1. Três chuveiros com crianças ensaboadas;  

 

2. o produto escorregando no chão; 

3. close no selo “chega de lágrimas”; 

 

 

 

                                                 
13 Localizado no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=okAOX9ddJ0g 

https://www.youtube.com/watch?v=okAOX9ddJ0g
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 4. Menino usando o shampoo como microfone; 

 

 5. uma menina lavando o cabelo da outra; 

 

 6. close na linha de produtos (na segunda imagem a linha de produtos aumentou); 

 

 7. A letra da música: “Lavar a cabeleira com o Johnson’s Baby ShampUUUU-AAAH!” 

destaca-se o “AAAH!” com as crianças gritando.  

 

 

Três aspectos apareceram a partir desta breve dissecação: a) ambos possuem 

enquadramentos e planos muito semelhantes, evidenciando que o segundo vídeo é uma 
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regravação; b) a estética das imagens (emolduradas) do segundo vídeo aparenta ser mais 

atual devido a resolução e iluminação menos saturada - em comparação com o primeiro 

vídeo. c) constroem uma emoção ligada à diversão. Um vídeo publicitário somente é 

regravado quando faz sucesso entre o público, como o caso dos mamíferos da Parmalat, 

veiculado pela primeira vez em 1996 e regravado em 2015. 

A seguir mostraremos as imagens-médias dos vídeos mais atuais. Neles procuramos 

semelhanças entre eles e também cenas/frames onde conseguimos enxergar a emoção com 

mais potência. 

 

1. Glifos14 apresentando o nome do vídeo 

 

2. Depoimento de personagens reais em primeiro plano 

 

3. Close em gestos de afeto 

 

                                                 
14 Glifos são elementos da escrita, ou frases presentes na tela em forma de caracteres. 
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4. Lágrimas de emoção com personagens em primeiro plano 

 

5. Felicidade (sorriso) 

 

6. Glifos na tela indicando a homenagem 

 

 

Outro elemento que traz a emoção para as cenas é a trilha sonora orquestrada, presente em 

ambos os vídeos. É a partir destas imagens-médias que iniciaremos a discussão sobre o 

topos, identificando os temas que a marca trabalha nos vídeos, para entender os construtos 

audiovisuais de emoção. 

 

Topos temático 

O topos study ou topos theory expressa crenças e aponta fórmulas discursivas utilizadas 

pela indústria cultural, e também revela os objetivos retóricos e persuasivos no campo da 

comunicação. Trata-se de um argumento, uma "fórmula estereotipada que atravessa 

temporalmente e espacialmente contextos midiáticos distintos” (HUHTAMO, 2011, p. 28). 
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Sua função é reexaminar a repetição do cotidiano na cultura da mídia: revelar como uma 

abordagem pode redescobrir e re-localizar o velho e o novo. Para tanto, nossa ideia é pensar 

o topos como sendo temático, por exemplo, o uso do sorriso da família no final do 

audiovisual publicitário. 

O topos temático de nosso interesse é o topos da emoção, manifestado pela comunicação 

publicitária nos audiovisuais selecionados da marca Johnson’s Baby. A qualidade da 

emoção a qual nos referimos é a alegria ao assistir um vídeo divertido como o vídeo das 

crianças, e a comoção provocada pelos vídeos que homenageiam as mães. Inicialmente, 

identificamos em uma rápida análise, um topos temáticos que sobrevive no tempo, que é 

comum aos quatro vídeos: o topos do cuidado com as crianças. 

Os vídeos revelam uma fórmula discursiva representada pelas cenas de carinho no bebê, 

assim como o close da câmera no sorriso, nos pés e mãos do bebê que inferimos quererem 

despertar empatia. As crianças se divertindo ao tomar banho sozinhas representa a 

segurança do produto em não arder os olhos, tornando-as mais independentes da ajuda da 

mãe. A melodia é executada por piano, violino e/ou violão que trazem uma ambiência 

propícia para o despertar da emoção. Os temas são o cuidado e carinho com as crianças, 

mas a diversão e alegria também estão presentes, identificados pelas imagens e narrativas 

apresentadas. O argumento publicitário de venda é indicado pela anunciação dos produtos 

da marca “Suavidade que agrada a todas as crianças”, e “Uma homanagem à todas as mães” 

e “à todas que cuidam com tanto carinho dos nossos bebês”. Logo, o topos é indicado pela 

tradição do cultivo do amor maternal/paternal ligado aos cuidados de higiene, que persiste 

no tempo (virtualidade), em forma de argumento publicitário, mas que também é construído 

por planos e enquadramentos de câmera, que vamos detalhar no próximo tópico. 

Os dois vídeos mais atuais: “A sinfonia da vida” e "A mãe de mil filhos” foram produzidos 

em estilo de filme documental, com depoimentos de personagens reais. Em ambos, o topos 

é manifestado por uma narrativa de uma história verídica, fato que emociona ainda mais. A 

narrativa não fala sobre os produtos da marca, que aparecem na imagem em segundo plano, 

como cenário (emoldurados). O foco é homenagear. Contudo, o nome da marca aparece na 

tela em forma de glifos: “Johnson's apresenta…” e “Johnson’s Baby. Muito mais para seu 

bebê”. As personagens que prestam o depoimento choram várias vezes, e a melodia dá a 

ambiência para a emoção. Acreditamos que este conjunto de elementos compõe uma 

“fórmula estereotipada”, um topos que atravessa temporalmente e espacialmente a prática 
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midiática de vídeos da marca, pois um deles foi postado em maio de 2014, e o outro em 

fevereiro de 2015, demonstrando uma prática que persiste no tempo. 

Segundo Huhtamo (2011) "topos são usados para prender o olho de acordo com as longas 

tradições da cultura de atração. Eles fornecem uma visão impressionante ou fórmula 

textuais que intriga o observador”, no caso da Johnson’s Baby, o olho é atraído pelo 

cuidado no manuseio com o bebê na hora do banho; na emoção ao ouvir o depoimento e as 

lágrimas das personagens que narram sua experiência. O tema é o carinho e o cuidado com 

as crianças, que remetem projeções imaginárias de amor, infância e família. Amor e 

emoção manifestos em audiovisuais publicitários são estratégias que exploram o valor 

atrativo da marca, que perdura no tempo. 

Nos audiovisuais que falam diretamente sobre o produto (shampoo), o topos se manifesta 

na retórica publicitária composta pela fórmula: introdução (Tá na hora de lavar, fazer 

carinho na cabeça, gostooooso pra chuchu) + benefício do produto (chega de lágrimas) + 

assinatura da marca com slogan. Essa narrativa acompanha as cenas clichês de felicidade e 

da melodia que mostram ser uma tradição/continuidade dos vídeos da marca, não somente 

nos analisados como nos demais vídeos que divulgam produtos15. Huhtamo (2011) chama 

de “fórmula textual” ou “fórmula experimentada” que é uma forma de discurso já testada, 

onde introduzem novos produtos de consumo, enquadrando-se dentro de um molde que o 

espectador conhece. Parece haver aqui o que o autor menciona como paradoxo: "o mais 

novo do novo é embalado no mais antigo do velho. Coube à perspectiva arqueológica em 

buscar estes audiovisuais e tornar esta descoberta possível: reafirmar o velho hábito é tão 

essencial quanto descobrir o novo. 

Ao relacionar a cronologia das postagens com o conteúdo dos vídeos da marca, 

esperávamos encontrar nos vídeos mais recentes apelos puramente emocionais - apelos que 

fizessem o espectador cair em lágrimas - e nos vídeos mais antigos, apelos mais racionais. 

Porém, isto não ocorreu. Foi uma grande confusão na hora de analisar um por um deles, 

tentando separar o racional do emocional. Descobrimos que os vídeos têm outras variáveis, 

mudando seu conteúdo de acordo com a sua função no mundo da publicidade: 1. Vender 

um produto; 2. Homenagear, ou 3. Explicar um processo (por exemplo: como trocar a 

fralda). Assim, abandonamos a hipótese inicial, constatando que o apelo racional não 

“evoluiu" para o apelo emocional. Mas, ainda assim, emocionar parece ser o objetivo de 

                                                 
15  Ver os vídeos “Toalhinhas umedecidas” e “Gotas de brilho" no endereço: 

https://www.youtube.com/user/johnsonsbaby/videos 

https://www.youtube.com/user/johnsonsbaby/videos
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todos os vídeos, uns mais, outros menos. Alguns são mais racionais, outros mais 

emocionais. Nos vídeos que falam sobre um produto, há uma mistura de apelos racionais e 

emocionais, porque para convencer é necessário falar do benefício tangível do produto. Nos 

vídeos que homenageiam, o conteúdo é predominantemente emocional e o produto aparece 

em segundo plano, junto ao cenário. Nos vídeos explicativos, o conteúdo é mais racional e 

explicativo sobre como trocar uma fralda, funciona como se fosse um guia para mães (e 

pais) de primeira viagem. 

Assim, o topos manifesta-se conforme à função do audiovisual, que, ao nosso ver, dividem-

se em três tipos: 1. os que apresentam um novo produto; 2. os que dão uma aula de como 

cuidar do bebê (como dar banho, trocar a fralda, etc); e 3. os que homenageiam o dia das 

mães e o dia dos pais, sendo estes últimos os que emocionam mais. Ambos têm uma 

linguagem muito parecidas, interpretadas como uma tradição da cultura da mídia da marca: 

a combinação de imagem, som e narrativa apela para a emoção. Contudo, os três tipos 

citados acima, possuem variações conforme sua função. Essas variações são interpretadas 

como “rupturas” da marca, que implicam em formas de anunciar. 

 Em uma reflexão voltada ao entendimento da cultura da mídia da marca, a vida cotidiana 

acelerada parece ser um indício de que os pais devem passar mais tempo com seus bebês, e 

a marca sugere que este tempo seja dedicado a cuidar dos pequenos com carinho e produtos 

da marca. A indicação de médicos dermatopediatras terem ajudado a desenvolver a fórmula 

do produto também surge como argumento de venda para a preocupação com a pele 

sensível. A tradição da qualidade da marca também surge no discurso pois “cuida de bebês 

há mais de 100 anos”. As homenagens às mães, pais e profissionais da saúde mostram uma 

marca preocupada em valorizar seu público, no desejo de ser adorada, lembrada (e 

comprada!). Portanto, o argumento de “tornar o tempo mais prazeroso com o bebê” é visto 

como uma cultura da mídia da marca, recrutado para oferecer um produto ou um espetáculo 

com uma certa mais-valia histórica-cultural reconhecida pelo espectador. 

 

Construtos audiovisuais de emoção  

A partir do topos temático temos condições de apontar alguns construtos audiovisuais de 

emoção da marca Johnson’s Baby. 

1. A prática (emolduração) de um produto anunciado é composta pela fórmula: 

Introdução/explicação + benefício do produto + assinatura da marca. Quando não há 
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produto anunciado, a narrativa destaca os gestos de carinho pelo bebê, em um narrativa 

emocional acompanhada da assinatura da marca e do slogan.  

2. A trilha sonora (emoldurada) é composta por piano/violino e está presente na 

maioria dos vídeos da marca. É um dos grandes responsáveis por gerar emoção. 

3. A dissecação das frames permitiu observar a linguagem audiovisual e estéticas dos 

vídeos. Nos vídeos das crianças, notamos que se tratava de uma regravação devido à 

semelhança dos enquadramentos (plano geral nos três chuveiros, close no selo "chega 

de lágrimas", primeiro plano nas crianças usando o shampoo como microfone). A 

estética também evidencia a regravação, onde o vídeo antigo possui cores saturadas e a 

regravação foi feita com cores menos contrastantes. A qualidade da imagem - 

considerada uma qualidade estética - é melhor no segundo vídeo, o que indica o uso de 

aparelhagem técnica mais atual. Nos vídeos de depoimentos, os planos fechados 

(closes) enfatizam os gestos de carinho, o primeiro plano evidencia as lágrimas, e os 

glifos na tela revelam a homenagem. O amor maternal parece se repetir em formas de 

enquadramento.  

4. Assistir a personagem chorar desencadeia a vontade de chorar no espectador, pois 

geralmente nos colocamos no lugar do outro, ou resgatamos nossas memórias 

(identificação e empatia). 

5. Quando a trilha sonora é mais agitada ou animada (vídeos das crianças) outra 

emoção é despertada: a alegria. A narrativa musical também gera estado de ânimo.  

6. Dentre todos vídeos da marca no YouTube, a minoria (2 vídeos) trabalha com a 

emoção de forma mais presente (fazendo o espectador chorar) como os vídeos de 

depoimentos. A maioria trabalha o comercial de forma “fofinha” (emoldurada) gerando 

uma empatia pela criança. Alguns são explicativos e trazem depoimentos de mães: 

ensinam a trocar fralda, como funciona a hora do sono, massagem, banho, hidratar a 

pele; e outros lançam um novo produto. 

7. Essas molduras não são construtos audiovisuais de uma emoção publicitária 

generalizada. Referem-se ao conteúdo analisado, sua lógica é da publicidade 

audiovisual da marca Johnson’s Baby, e tem vistas à finalidade comercial da 

publicidade e do consumo.  

8. A linguagem audiovisual (planos, enquadramentos) e a estética dos audiovisuais da 

marca evidenciam a audiovisualização da comunicação publicitária que tem um viés 
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mais emocional do que racional, uma narrativa (ou atualização) da audiovisualização da 

cultura da emoção emoldurada pela televisão. 

 

Considerações finais: apontamentos preliminares para um tópos audiovisual de 

emoção  

Para finalizar este artigo (que é um breve recorte da pesquisa que estamos fazemos), 

gostaríamos de propor um topos audiovisual de emoção a partir das análises: a) da 

dissecação dos audiovisuais; b) do topos temático; e c) dos construtos audiovisuais de 

emoção, já apresentados. Para tanto, elegemos categorias nas quais enxergamos tendências 

de atualização da emoção publicitária que autenticamos nos vídeos da marca Johnson’s 

Baby. 

- Linguagem audiovisual: dentre todos os planos da linguagem audiovisual, o plano 

fechado (close) ganha destaque, pois através dele consegue-se focar um detalhe (carinho, 

sorriso, pé do bebê, etc), portanto, foi eleito o que mais apresenta o potencial para gerar a 

emoção. 

- Linguagem sonora: dentre os recursos para gerar emoção, a trilha sonora orquestrada é 

uma delas. Composta por piano, violino ou violão é um importante recurso para despertar 

sensações, ambientando a emoção. 

- Roteiro emocional: é quando os argumentos apresentados pela publicidade mostram a 

intencionalidade de emocionar. O uso de personagens reais que contam sua experiência 

de vida, e essa experiência retrata uma construção/conquista baseada no amor. Um roteiro 

estrategicamente pensado para homenagear. Quem não gosta de uma boa história? 

- Imagem-emoção: trata-se da composição de imagens e os sentidos que provocam. A 

sequência de cenas apresentadas mostram os clichês de felicidade como o sorriso, o beijo, 

o abraço, o carinho, as brincadeiras e o choro de emoção que retratam momentos da vida 

cotidiana. Criam sentimentos positivos para gerar empatia. 

Essas categorias constituem o que tentamos fundamentar como um "topos audiovisual", 

matéria de atualização da emoção que dura através do tempo na marca Johnson’s. 

Contudo, não podemos deixar de mencionar, um fato chamou a atenção: a duração do vídeo 

em minutos influencia na intensidade da emoção. Em meados da década de cinquenta do 

século passado, os primeiros filmes publicitários, na Itália, duravam dois minutos e quinze 

segundos, correspondendo a 3.375 fotogramas. Passou-se dos cento e trinta segundos, no 

final dos anos 60, para os sessenta segundos, nos anos 70. A partir desta década até à 



    Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
                              XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 

14 

atualidade, o encurtamento dos filmes publicitários foi contínuo (CAMILO, 2005, p. 24). 

Quanto mais longo o vídeo for, mais intensa será a emoção. Os vídeos curtos de 30 

segundos (das crianças) geram uma emoção menos intensa, mais próxima da empatia. Os 

vídeos dos depoimentos se destacam no quesito emoção: compostos por mais de 3 minutos, 

contam histórias verídicas com relatos de personagens reais, trabalhando com a melodia e a 

emoção de forma intensa. 

Neste âmbito, a arqueologia da mídia ajudou a descobrir vestígios de fenômenos de mídia-

cultural perdidas, colaborando para iluminar os construtos de emoção por trás destes 

vestígios. Mas afinal, o que dura em todos os vídeos? O que dura é o topos temático 

família, que é emocional. Os vídeos encenam a relação de pais e filhos na hora da higiene 

das crianças. Mostram o cuidado e o carinho na hora do banho e troca de fraldas. Encenam 

respeito e diversão. A relação familiar sempre é tratada, em audiovisuais publicitários 

(estamos agora generalizando) como um amor fundamental. Seja no lançamento de um 

produto, seja em um audiovisual de dia das mães, ambos exploram a emoção, a celebração 

do nascimento, o cuidado, o carinho e a proteção. 

As técnicas que emolduram a emoção foram autenticadas nos vídeos da marca como: os 

planos fechados que destacam um detalhe na cena de afeto, a trilha sonora orquestrada que 

dá ambiência à emoção, e a composição de imagens específicas que traduzem momentos-

chaves da emoção como sorrisos, lágrimas e abraços. Essa foi nossa tentativa de perceber, 

mesmo que preliminarmente, as possíveis molduras que traduzem o topos 

audiovisualmente. Procuramos autenticar como a emoção em potência se manifesta, 

levando em consideração não somente a aparelhagem técnica (planos, enquadramentos, 

trilha), mas também seu teor conteudístico (tema, roteiro, discurso), vistos por nós como 

aspectos inseparáveis para uma análise total. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BERGSON, Henri. A evolução criadora. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 
BERGSON, Henri. Matéria e Memória. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  
 
CAMILO, Eduardo J. M. Size matters? No, time matters. Sobre a dinâmica eliptica subjacente à 
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