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Resumo 

 

O presente trabalho é um ensaio com a finalidade de observar o processo 

codificador da imagem e as formas de articulação de sentido, em um conjunto de 

anúncios publicitários do passado, e das inferências que são possíveis a respeito da 

história e do contexto de onde foram extraídos. A fundamentação teórico-metodológica 

vincula-se ao conceito de funções da linguagem conforme enunciado por Roman 

Jakobson, e a inferência principal do estudo é de que os perfis encontrados em cada 

função são reveladores de práticas e maneiras de pensar úteis para a compreensão sobre 

a história de uma época. 
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Introdução 

Um exercício de análise foi realizado no anúncio da empresa Volvo, em campanha 

levada a efeito nos Estados Unidos, em 1971, cujo slogan se apropriava de palavras de 

ordem e conceitos da contracultura que, naquele período, alcançava sua culminância: 

“Beat the system. Buy a Volvo.” Trata-se de um anúncio genérico de automóvel, uma 

imagem em preto e branco, observada em 2017, contexto temporal distanciado da 

origem.  

O observador, sem acesso a referências fora de sua própria experiência, expõe-se 

ao impacto de uma estética, de formas e inter-relações sem muito parâmetro para aferir 

o potencial persuasivo das mensagens veiculadas. A análise de funções da linguagem é 
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aqui selecionada como procedimento metodológico com o pressuposto de que o 

levantamento de perfis por elas implicado instrumentaliza essa aferição. Os estudos de 

Jakobson (2007), Chalhub (2002) e Pignatari (2005), auxiliam a compreender a 

estrutura, as formas de articulação e o contexto em que ocorre cada anúncio.  

Compreendemos que ao analisarmos uma peça publicitária fazemos o processo 

de transmutação descrito por Jakobson (2007), em que se interpreta uma imagem (signo 

não-verbal) traduzindo-a por meio de signos verbais. A própria leitura das linguagens 

acontece de maneira distinta e, portanto, caracteriza uma tradução intrassemiótica. 

Traduzir uma mensagem de superfície que, para Flusser (2007), é lida de maneira 

circular e sincrônica, em um texto linear e diacrônico, nos força a uma série de escolhas 

que propõem uma visão crítica sobre o anúncio. Ou seja, alcançar a resposta pretendida 

(aferir o poder persuasivo de uma mensagem publicitária de outro país em uma dada 

época histórica) traz a demanda por um caminho de observação em que outras 

significações e novas leituras se processem – daí o recurso às funções da linguagem. 

 

A Observação e o Tempo 

Em qualquer mensagem verbal (textual ou auditiva) ou não-verbal (imagética, olfativa e 

tátil) criam-se relações de escolhas por seleção, distribuição e ordenamento de códigos 

que figuram dentro de um sistema de linguagem partilhado entre o emissor e o receptor. 

Entretanto antes do estudo da estrutura e funções da linguagem, Jakobson (2007) 

destaca a necessidade de se conhecerem os fatores constitutivos do processo linguístico 

de todo ato de comunicação verbal: 

O remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser eficaz, a 

mensagem requer um contexto a que se refere (Ou "referente", em 

outra nomenclatura algo ambígua), apreensível pelo destinatário, e que 

seja verbal ou suscetível de verbalização; um código total ou 

parcialmente comum ao remetente e ao destinatário (ou, em outras 

palavras, ao codificador e ao decodificador da mensagem); e, 

finalmente, um contato, um canal físico e uma conexão psicológica 

entre o remetente e o destinatário, que os capacite a ambos a entrarem 

e permanecerem em comunicação (JAKOBSON 2007, p.123, grifos 

dos autores). 

As funções da linguagem operam como uma relação de hierarquias na construção 

gramatical. “A diversidade reside não no monopólio de alguma dessas diversas funções, 

mas numa diferente ordem hierárquica de funções. A estrutura verbal de uma mensagem 
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depende basicamente da função predominante” (JAKOBSON, 2007 p. 123). As funções 

da linguagem são: emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conativa. A 

propaganda utilizou principalmente as funções da linguagem referencial, poética e 

conativa. A função dominante estabelece o perfil da mensagem.  

A função referencial, corresponde a uma orientação para um referente ou contexto, 

possui o aspecto denotativo (significado claro de relação ou aproximação entre termo e 

objeto) e corresponde a função mais comum “uma vez que ela própria é o instrumento 

de nossa comunicação cotidiana” (CHALHUB, 2002 P.11). Aliada a função poética a 

mensagem pode ser ambígua, ou seja, existe a possibilidade de articulação do código 

para conferir um duplo sentido para um mesmo referente.  

A função conativa volta-se ao destinatário e implica no uso do vocativo e do imperativo. 

Segundo Chalhub (2002), esta função tem sentido apelativo, na ação do emissor em se 

fazer notar pelo receptor, seja por meio de uma ordem, exortação, chamamento etc. na 

tentativa de influenciar alguém. “Frequentemente, desde que há a tentativa de convencer 

o receptor de algo, a função conativa carrega traços de argumentação/persuasão que 

marcam o remetente da mensagem” (CHALHUB, 2002 p.23). 

A função poética permeia todas as outras uma vez que figura ora como principal, ora 

como acessória para as demais, na intenção de promover um caráter palpável dos 

signos, aprofundando a dicotomia fundamental de signos e objetos. A poética 

compreende as equações verbais que estão ligadas as ordenações do código, assim as 

categorias sintáticas e morfológicas são confrontadas, justapostas, “colocados em 

relações de contiguidade de acordo com o princípio de similaridade e de contraste e 

transmitem assim uma significação própria” (JAKOBSON, 2007 p.72). Ainda segundo 

Chalhub (2002), a função poética utiliza-se da composição dos elementos por 

similaridade. 

Similaridade do som: rimas, metrificação figuras sonoras 

(aliteração, coliteração...); similaridade na seleção lexical, 

formando um dicionário interno, onde uma palavra tem como 

referência outra palavras, no contexto do poema; similaridade na 

construção sintática que pode provocar paralelismo, equivalência, 

montagem coordenada, montagem subordinada; similaridade na 

figuração retórica do poema, comportamento metafórico, 
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paranomástico, quebras metonímicas...” (CHALHUB, 2002 p.40, 

grifos dos autores). 

Por estas escolhas de seleção e combinação fazerem parte de qualquer articulação 

comunicativa o Jakobson (2007) estende a função poética muito além da poesia. Os 

anúncios mais adiante apresentados contêm a maneira como se expressam essas 

funções. Adota-se também o pressuposto de que quanto maior a distância entre 

remetente e destinatário, maior será a informatividade da mensagem. “O termo 

informatividade designa em que medida os materiais linguísticos apresentados no texto 

são conhecidos da parte dos receptores” (FÁVERO, 1985, p.13). Para uma comunicação 

mais clara, ou seja, com um nível de informatividade menor e mais compreensível, é 

necessário que ou o emissor conheça bem o sistema de códigos a quem ele deseja 

comunicar, ou que o receptor (para quem se fala – intencionalidade do emissor) ou 

observador possuam o repertório necessário para fazer a leitura da narrativa. 

Segundo Burke (2004), ao ler narrativas visuais é importante se considerar que os 

“leitores de imagens que vivem numa cultura ou num período diferente daqueles no 

qual as imagens foram produzidas se deparam com problemas mais sérios do que 

leitores contemporâneos à época da produção” (BURKE, 2004, p.180), uma das 

questões é que imagens, mesmo ideológicas ou persuasivas, contam histórias de seu 

tempo, ou seja, as mentalidades, as questões políticas, além da cultura material de um 

povo em um tempo e espaço específico.  

Para Burke (2004), os temas, fórmulas típicas e os discursos de uma dada peça 

comunicacional podem ser mais claros para um observador contemporâneo a sua 

criação do que para uma pessoa que observa de longe. Por esse motivo, o papel do 

pesquisador é de buscar diferentes fontes e referências que possam ampliar o espectro 

de informações sobre o período para desenvolver suas inferências sobre o que observa. 

As imagens podem ser utilizadas como referências da cultura material de uma época, no 

caso da propaganda analisada, pode se ter uma noção do período da matéria pela 

estética dos veículos, os caminhões e inclusive da silhueta da cidade modelo. “As 

imagens usadas em publicidade podem auxiliar historiadores do futuro a reconstituir os 

elementos perdidos de cultura material do século 20 [...] elas são mais úteis como fonte 

para o estudo de atitudes passadas em relação as mercadorias (BURKE, 2004 p.115). ” 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

“Essas imagens testemunham os valores que são projetados em objetos inanimados na 

nossa cultura de consumo (BURKE, 2004 p.117). ” 

O princípio básico de qualquer mensagem, na visão dos elementos que se relacionam 

por similaridade, no eixo dos paradigmas, ou seja, há uma possibilidade de referência 

por semelhança. Há a composição dos conjuntos que se alinham por contiguidade, no 

eixo sintagmático, ou seja, elementos que por proximidade ou sequência se associam 

formando novos paradigmas, ao mesmo tempo que emprestam ou mesclam-se para 

formar o sentido. 

 

O Caminho da Análise 

Consideramos que a imagem da propaganda pode ser utilizada no mesmo contexto pois, 

como expressa Burke (2004), muito do que temos por arte hoje, foi de algum modo, um 

veículo de propaganda de um poder estabelecido. Tendo isso em mente, peça abaixo 

apresentada (fig. 1) é uma propaganda da Volvo, de 1971, com o slogan “Beat the 

System. Buy a Volvo. ”, sobreposto à uma imagem fotográfica, veiculada na década de 

1970. 

Figura 1 – Anúncio “Beat the system. Buy a Volvo.” 

 

Fonte: Trade Area Marketing Group 

Os elementos da montagem fotográfica em preto e branco, retratam uma cidade na parte 

superior, logo abaixo do slogan, além de uma estrada em meio a campos sem 

plantações, por onde passam dois caminhões carregando automóveis. Ao lado de onde 
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os caminhões se encontram, há um cruzamento na estrada: enquanto um deles sai da 

cidade rumo ao campo ou fora de cena, carregado com automóveis prensados, o 

segundo, à direita, segue em direção a cidade, esse, por sua vez, levando automóveis 

aparentemente novos. O slogan acima no anúncio em letras garrafais com os dizeres 

“Beat the System. Buy a Volvo.” “Bata/Destrua o sistema. Compre um Volvo. ” 

(tradução nossa). 

Primeiramente infere-se que a cidade ao fundo seja Nova York por uma questão de 

semelhança da silhueta, o que de forma paradigmática, faz crer que a intenção desta 

“conversa visual” seja sobre a entrada de algo novo na direção de uma grande 

metrópole. Este novo tem a ver com automóveis da empresa sueca volvo, direcionado 

ao público norte-americano. O texto no imperativo (função conativa) e o fato de os 

caminhões se encontrarem na estrada em uma encruzilhada (símbolo de dúvida e 

decisão), pode significar que o anúncio está persuadindo para decisão e uma conduta do 

público. O slogan, ao mesmo tempo que por seu tamanho se torna a própria imagem do 

anúncio, induz o leitor a pensar na troca de um sistema de valores estabelecido, o que se 

traduz visualmente na saída de veículos prensados da cidade (cena muito comum – e 

chocante na época, reflexo da opulência norte-americana e da obsolescência 

programada), e no avanço de outros modelos que se dirigem para a cidade. 

As mensagens estão separadas por pontos, mas são lidas juntas em relação de 

contiguidade, e expressam causa e consequência (tem-se aí um artificio de função 

poética). A compra de um Volvo torna-se a resposta para se ir contra ao sistema vigente. 

Assim, a montagem fotográfica reforça a ideia de uma guerra contra o sistema e o status 

quo, por meio do cenário que remete à um campo frio e desolado de batalha. O contexto 

aparece, para os dias de hoje, em que já se dispõe da história, claramente evidenciado. A 

função de linguagem encontrada é agora, portanto, ligada ao referente.  

A cidade ao fundo isolada, uma metáfora da própria imagem, concentra no campo 

sintagmático um lugar a ser atacado pela introdução dos novos tipos de veículos. A 

cidade é o alvo, o adversário à ser abatido, a representação máxima do sistema. É dessa 

maneira que a função poética da linguagem se configura como uma tônica importante 

na propaganda, visto que esta função se exerce quando: 

[...] o eixo de similaridade se projeta sobre o eixo de 

contiguidade. Quando o paradigma se projeta sobre o sintagma. 
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Em termos da semiótica de Peirce, podemos dizer que a função 

poética da linguagem se arcar pela projeção do ícone sore o 

símbolo – ou seja, pela projeção de códigos não verbais 

(musicais, visuais, gestuais, etc.) sobre o código verbal 

(PIGNATARI, 2005 p.17). 

A figura de linguagem do ritmo também é muito presente na construção da peça. 

Segundo Pignatari (2005) o ritmo corresponde à pulsação de eventos ou elementos 

sucessiva ou simultaneamente, um jogo entre dualidades como figura e fundo, entre o 

som e o silêncio. O ritmo pode ser tido como batidas de compasso e produzem ícones 

sonoros e de acordo com Santaella (2005), se fazem presentes no âmbito mais sugestivo 

do signo.  

No caso do slogan, são articulados, por meio da aliteração do fonema “B”, as frases 

curtas “BEAT THE SYSTEM.” e “BUY A VOLVO.”, seguidas de pontos finais, o que 

cria uma batida rítmica, entre tônicas fortes e fracas em conjunto com o slogan em letras 

garrafais. Neste momento, são uma figura de peso na imagem, e criam o efeito de 

movimento da prensa em uma batida que se reitera na palavra beat e na figura dos 

carros amassados. 

No caminho de análise, chegamos a um momento de inferências sobre contexto 

histórico da produção do anúncio para compreender seu sentido intrínseco. O que temos 

é uma campanha da década de 70 do século passado, que utiliza a frase Beat the System, 

e esse mote faz alusão aos ideais de contracultura difundidos nos EUA – e no resto do 

mundo – durante esse período com gênese no movimento Beat. 

O “Beat Generation” foi um importante movimento cultural-literário americano das 

décadas de 1950-60. Segundo Karnal (2007), os EUA viviam no período pós-guerra, 

uma disparidade entre um incrível crescimento econômico, que era retratado pela 

indústria cultural e os padrões do american way of life em contraste a 20% da 

população, principalmente negra, indígena e hispânica vivendo em condições abaixo da 

linha da pobreza, e com grande desigualdade social.  

Para o historiador, a música popular negra influenciou o Blues, Jazz e o Rock and Roll, 

começavam a parcialmente unir jovens brancos ao movimento e a manifestar 

descontentamento que influenciou boa parte de movimentos de lutas políticas, e 

contracultura nas décadas seguintes. O movimento “Beat Generation” era protagonizado 
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por Allan Ginsberg, Jack Kerouack e William S. Burroughs, que acreditavam que a 

civilização ocidental se tornara uma tecnocracia industrial-capitalista-miltar, que 

subjugava o humano ao racionalismo tecnicista e por isso sua lógica era desumanizada, 

guiada por motivos utilitários. 

Esses precursores influenciaram o movimento hippie e uma geração que vivenciou a 

expansão do ensino superior, e que passou a se opor aos fatores que levaram às grandes 

guerras, assim como se opunham à guerra do Vietnã, contemporânea ao movimento, e 

que levou mais de cinquenta mil jovens americanos à mudarem-se para o Canadá, na 

intenção de fugir do serviço militar. Assim, a “beat generation” teve influência em 

diversos âmbitos sociais, propondo uma nova visão de mundo, que se opunha às 

guerras, ao consumo exacerbado, à descartabilidade, às instituições e ideais capitalistas, 

e promovia uma abordagem mais humanista de valorização do indivíduo (KARNAL et 

al. 2007 e HOLMES, 1952). 

O “beat the system” tornou-se um símbolo de um ideal que propunha a quebra de 

paradigmas tradicionais, indo na contramão das igrejas, do capitalismo, e de toda e 

qualquer instituição que pudesse, ao menos em teoria, manipular os valores e a mente 

das pessoas de acordo com interesses institucionais. É diante desse contexto que a 

empresa automobilística Volvo veiculou um anúncio no qual se apropriava de um 

símbolo referente ao movimento de contracultura com intuito de comércio de seus 

modelos de carro. Um “poema de consumo”, percebido pelo uso das letras (tipos como 

imagem) em caixa-alta, frases curtas com rima e ritmo, que criam um impacto visual e 

sonoro, apropriando-se metaforicamente dos valores do movimento contracultura.  

Existe claramente, uma contradição na utilização de tais signos em uma propaganda 

que, a princípio, vai na contramão dos ideais referenciados, posto que o movimento 

“Beat Generation” possuía uma visão antimodernista, que analisava o capitalismo e a 

sociedade ocidental como uma tecnocracia fria industrial e desumanizada. É como se 

quem sentisse remorso por estar em condição de privilégio pudesse aliviar-se, como se 

tivesse aderido à luta proposta.  

Wolfgang Fritz Haug (1997) em sua crítica estética da mercadoria aponta para a práxis 

do capitalismo avançado com a introdução da técnica do obsoletismo artificial, na 

reiteração do conceito de renovação estética da mercadoria. No sentido que a frase 
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“Beat the System Buy a Volvo” parece ser resultado de uma antecipação da demanda, 

aos moldes de “largue o velho e pegue o novo” (HAUG, 1997 P. 54).  

No anúncio, o valor de uso da mercadoria e até a própria estética não são o foco (o carro 

praticamente não aparece), toda a campanha foca no conceito, ou seja, uma abstração da 

estética ao ponto do esvaziamento total do seu valor de uso, de que participar da compra 

de um volvo envolve o engajamento na renovação do próprio pensamento antissistema 

de valores e status quo da época. O ponto chave da incoerência de utilizar o tema de um 

movimento contracultura para venda de veículos caracteriza um perfil centrado no 

referente ao mesmo tempo que ao falar em segunda pessoa, mescla-se a um perfil 

conativo.    

No site da empresa Volvo, é informada a origem sueca, o fato de ter sido criada em 

1927, e que desde seu início se propôs a inovar na fabricação de seus automóveis, sendo 

responsável pela criação de diversos dispositivos de segurança. Posicionava-se no 

mercado como uma marca que se diferenciava aos padrões majoritários da Ford, o que 

levou a empresa a iniciar a exportação de seus carros para outros diversos países, dentre 

os quais os Estados Unidos, sobretudo no período pós-guerra. 

As estratégias de comunicação que a marca vinha utilizando e nos deparamos com 

numa série de anúncios enfatizavam o apelo de fazer carros feitos para durar. Um dos 

primeiros neste sentido era o slogan o carro de 11 anos, que foi reiterado em diversos 

anúncios nos anos subsequentes como seu principal atributo (Figs. 2 e 3). Utilizar este 

mote a diferenciava das demais companhias às quais acusava de praticarem o 

obsoletismo artificial. 
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Figura 2 – Anúncio para revista em 1966 

“The eleven year car” (O carro de 11 anos). 

 

Figura 3 – Anúncio para revista 1979 “13 

years ago I bought this Volvo because it 

was advertised as the 11 year car” 

(Há 13 anos eu comprei este Volvo por que 

era vendido como o carro de/para 11 anos). 

  

Fonte: The Runagates Club Fonte: The Runagates Club 

Figura 4 - Anúncio de 1967 O carro de Papel! (O texto em vermelho não é parte do anúncio) 

 

Fonte: The Runagates Club 
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O anúncio de 1967 (fig. 4) é uma denúncia explícita da marca ao obsoletismo artificial 

dos carros de sua época. “O carro de papel! O lógico próximo passo na continuação do 

programa de obsolescência programada.” (tradução nossa). Na imagem um carro 

indicando claramente um Thunderbird da Ford, é exposto com o capo e a lateral com 

assados como se fosse feito de papel, a sua frente uma modelo exibe o modelo. 

Novamente encontra-se um perfil centrado no referente. Este tipo de ordenação visual 

utiliza da imagem paradigmática das propagandas de veículos da época, voltada ao 

fetiche do novo, com uma crítica humorada e irônica sobre o futuro dos carros diante da 

obsolescência artificial da mercadoria.  

O texto na página da direita, na imagem do anúncio, contrapõe a ideia apresentada pela 

racionalidade e pela segurança que um Volvo promete oferecer. O peso da imagem fica 

ligado ao fetiche, à emoção e ao irracional, enquanto se encontra, em oposição, o texto 

da Volvo, no âmbito da compra racional, do valor de uso da mercadoria. Tais artifícios 

estilísticos ajudam a criar um ideário sobre a marca (perfil referencial) e não significam 

que condizem com a sua realidade, mas sim com a realidade que a marca deseja fixar 

em seus potenciais clientes. 

Figura 5 - Campanha Volvo 1971 

 
Fonte: Pinterest 
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No anúncio de 1971 (Fig. 5), com um texto adjacente, clarifica-se o discurso da marca: 

Mais e mais americanos estão chegando a esta conclusão.  

Em Nova York 73.000 carros foram abandonados ano passado. Em Chicago, 

pessoas estão fugindo de seus carros a uma taxa de um a cada sete minutos. [...] 

Não é surpresa que mais do que nunca as pessoas tem comprado Volvos. Volvo 

oferece um alívio do que estão fugindo. Volvos são feitos para durar. Não 

podemos garantir com exatidão por quanto tempo, mas nós sabemos que Volvos 

são dirigidos por uma média de onze anos na Suécia antes que as pessoas 

desistam deles. È claro que ainda há mais carros sendo abandonados na 

América do que Volvos sendo vendidos. Nós estamos bem, mas nesta taxa nós 

nunca conseguiremos alcançá-los. (Tradução nossa) 

Os carros nas calçadas estão quebrados com seus capôs levantados e abandonados, não 

há outro carro rodando na rua a não ser o Volvo. O texto começa com uma frase 

afirmativa: “Mais e mais americanos estão chegando a mesma conclusão” esta frase, 

lugar-comum à época, já direciona a conduta do leitor a submeter-se à persuasão. Na 

sequência, uma série de fatos e estatísticas são colocadas para criar uma justificativa 

lógica, e por fim novamente a campanha volta a ao mote lançado em 1966 sobre a 

durabilidade do carro.  

Tais posicionamentos, portanto, iam na via oposta da troca sucessiva de veículos, da 

cultura do desperdício, promovendo a ideia de longevidade do automóvel. É com este 

contexto e mente, que pudemos então compreender a razão que levou a Volvo, a 

articular a proximidade com o movimento “beat generation”, no sentido que propõe 

bater/destruir o sistema estabelecido de consumo irracional da sociedade de sua época. 

Este discurso, no entanto, pode ser nada além do que uma solução estratégica da 

publicidade para um problema de posicionamento e promoção da marca, uma vez que o 

anúncio visa sempre à venda do carro. Criam-se slogans que defendem a diminuição do 

consumo, direcionando o leitor à própria atitude de consumir e a contradição é 

dificilmente percebida. 

 

Considerações Finais 

Ao nos confrontarmos com uma imagem, considerando que para ela atentamos, somos 

convidados à sua leitura, percorrer sua superfície compreende uma viagem na busca por 

formas, indícios ou conceitos que se tornem familiares e decodificáveis. De um plano 

homogêneo, em que pouco distinguimos seus blocos de cores, para um entendimento 
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heterogêneo da particularidade e generalidades do assunto, das relações histórico-

sociais, das narrativas e discursos persuasivos contidos muitas vezes para além da cena. 

O que se conclui é que a análise de uma imagem se desvela progressivamente, como um 

movimento semiótico, isto é, ela se configura em uma sequência de experiências de 

conhecimento e interpretação que decorrem da leitura de signos.  

O perfil de linguagem utilizado pelo anunciante tem predomínio da função referencial, 

mas no processo codificador da imagem essa função é mesclada à função conativa. A 

função poética cumpre sua finalidade de dar consistência a essa fusão. Por esse motivo a 

peça consegue evocar aspectos do período histórico, no modo como se formam os 

sentidos e os significados.  

Como afirmamos acima, as propagandas costumam utilizar principalmente as funções 

poética e conativa. Esse fato também se verificou nas mensagens em “Beat the System”. 

No entanto, a presença da função referencial foi potencializada pelas duas e tornou-se 

predominante. Podemos afirmar que esse fato neutraliza a contradição entre as práticas 

retratadas (sistema versus contracultura). Um leque se abre para novos questionamentos 

e inferências reveladoras de temas não aparentes inicialmente, porém fecundas no 

sentido de gerar novas investigações. 
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