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RESUMO 

 

Este trabalho surgiu através da observação e análise da transformação do consumo cultural 

das gírias como parte marginal da língua padrão. A língua é fator determinante dentro de 

uma sociedade, e nela existem tipos de variações dentre elas as de vocábulo. Estas fazem 

parte também da constituição cultural da sociedade, portanto, implicam certos tipos de 

comportamentos. E tais implicações acabam por despertar o interesse para o valor em 

potencial que os vocábulos como as gírias possuem na criação publicitária original e não 

convencional pautada nos estudos sobre os princípios de adequação cultural da mensagem 

aos consumidores. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com uma perspectiva que esteve em voga por muito tempo na sociedade 

brasileira, as gírias são caracterizadas como artifícios de uma linguagem oral ou escrita 

incorreta que deve ser eliminada uma vez que foge dos “padrões da norma culta”. Nessa 

visão tradicional, as gírias são consideradas como parte marginalizada constituinte da 

língua, e atribuem aos seus adeptos a imagem de pessoa inculta pertencente a grupos 

rejeitados da sociedade. O minidicionário Soares Amora da língua portuguesa a define 

como “linguagem própria de malandros e gatunos, etc.; calão”, o que ilustra o fato de que a 

visão gramática da gíria ainda é pautada por esses princípios e possui pouca abertura nos 

dicionários. Dessa forma, a gíria é vista como recurso linguístico com funções pejorativas, e 

de pouco valor cultural, ou ainda como vícios linguísticos contrários a norma padrão tanto 

do ponto de vista da oralidade quanto da escrita.  
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DO PEJORATIVO AO TRAÇO CULTURAL 

No momento em que a sociedade passou a interagir de forma mais intensa e 

agregada aos benefícios trazidos pelo potencial dos meios de comunicação em influenciar a 

sociedade através de modismos e tendências, as gírias assumiram um papel de maior 

reconhecimento na sociedade brasileira.  Uma vez que as características das gírias: 

dinamismo, mudança e renovação (Preti, 1999) se assemelharam as do novo contexto 

social.  

Nos estudos de Dino Preti (1984), a gíria não é uma linguagem, é um vocabulário e 

segue os padrões da língua, e como tal se divide em dois níveis: “gíria comum” e “gíria de 

grupo”. Enquanto gíria de grupo, o vocabulário é responsável por caracterizar grupos 

sociais fechados que o utilizam a fim de restringir o acesso a sua comunicação, ou seja, faz 

parte desse grupo quem é capaz de decodificar o vocabulário gírio. Já a gíria comum nasce 

como gíria de grupo, se expande e passa a fazer parte da linguagem da sociedade. 

Através desses níveis, a prática do vocabulário gírio o transforma em parte 

constituinte dos traços culturais de grupos sociais, tendo em vista que 

 
O vocabulário, contudo, não desempenha um papel passivo, não é apenas o 

reflexo ou a reprodução de novas concepções históricas, sociais, científicas. 

Ele pode também defini-las, ao mesmo tempo que sofre sua influência. As 

palavras, em resumo, não exprimem as coisas, mas a consciência que temos 

delas (CARVALHO, 2009, p.22). 

 

É importante ressaltar, que para além das possíveis mudanças no entendimento do 

seu significado, as gírias possuem socialmente um diferente grau valorativo, uma vez que 

perpassa o sentido denotativo e adquire um valor conotativo da palavra. As palavras não 

têm uma carga cultural uniforme (Carvalho, 2009), assim também é a carga cultural de uma 

sociedade, dessa forma, o entendimento por um grupo de um vocábulo dependerá do grau 

de proximidade cultural existentes entre eles. 

 

A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 

A linguagem publicitária usa recursos estilísticos e argumentativos da linguagem 

cotidiana, ela própria para informar e manipular (CARVALHO, 2009). Embora nem todas 

as peças publicitárias utilizem uma linguagem de fácil entendimento, em tese, todas devem 

ter clareza naquilo que se quer transmitir, não necessariamente uma linguagem fácil, mas 
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que tenha capacidade suficiente para estabelecer um canal de comunicação entre a 

mensagem do emissor e o receptor.  

A necessidade de uma propaganda e publicidade cada vez mais envolvente faz com 

que seja entendia como tendência 

 
Para os profissionais, compreender a dinâmica do mercado, saber integrar 

processos e garantir resultados. Desenvolver visão antropológica, senso de 

inovação/experimentação e abordagem de arte. Ampliar limites da 

inspiração e da interferência da comunicação (Sampaio, 2003, p.317). 

 

Desenvolver uma visão antropológica implica em entender o homem, e na 

publicidade e propaganda pode ser compreendida como a necessidade de entender a forma 

com que se dão os processos não só de consumo no sentido de aquisição de produtos, mas 

também de comportamento social. Tendo em vista que os anseios e percepções do ser 

humano são determinantes para as formas modernas e estratégicas de compra e venda. 

 

PÚBLICO-ALVO COMO FATOR DETERMINANTE DA LINGUAGEM 

PUBLICITÁRIA  

 

A publicidade está sempre pautada nas bases mercadológicas, porém, a criação e 

planejamento de uma estratégia eficaz devem levar em consideração elementos muito mais 

abrangentes do que os puramente econômicos, o estudo do comportamento do consumidor 

tem-se mostrado cada vez mais relevante e  

 
Todo enunciado tende a intervir persuasivamente no destinatário, com o 

propósito de modificar suas crenças, suas atitudes e até sua identidade. Os 

enunciados compõem a mensagem publicitária potencializando essa 

tendência, e para isso contam com os recursos cotidianos da língua, 

acrescidos daqueles que decorrem da preocupação estética (CARVALHO, 

2009, p.94). 

 

Os receptores das mensagens publicitárias assumem o centro dos processos 

estratégicos para a veiculação destas, e não poderia deixar de ser, porque o público é o fator 

que deve determinar a forma que a mensagem vai ser transmitida. É então, para esse 

público que a redação deve ser redigida, aliando o caráter comercial presente em toda a 

ação publicitária ao contexto de quem irá consumir essa mensagem, produto ou serviço. 

A visão da indústria cultural onde o público é constituinte de uma massa homogênea 

dominada pelos meios de comunicação não se aplica mais a sociedade atual, que entende e 

valoriza as diferenças existentes em cada cultura. 
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Na era eletrônica, a atenção do público-alvo para o produto pode depender 

de um slogan que traga em si um apelo á memória individual e coletiva (...). 

O receptor, ao ativar seus esquemas mentais, descobre algo familiar e o 

traduz, de acordo com uma leitura particular, por meios de projeções, que 

por sua vez são resultado de um legado comunitário. O processo se dá a 

partir da memória particular de cada uma, mas constitui o fio condutor que 

leva ao âmago da própria cultura (CARVALHO, 2009, p.85). 

 

Isso implica que, a mensagem publicitária tem sido cada vez mais construída em 

cima de pesquisas e análises culturais a fim de atingir o público a qual se propõe. As 

particularidades da língua estão mais presentes na elaboração dos textos ou mesmo nas 

imagens e suas relações com os textos dos anúncios. “Na realidade brasileira, funcionam 

melhor os apelos á memória popular: frases feitas, expressões cotidianas, programas de 

televisão, citação de títulos ou frases de músicas populares” (CARVALHO, 2009, p. 92). 

Essas relações de caráter cultural com a língua podem ser determinantes ao se construir um 

diferencial na propaganda.   

 
A propaganda é uma das grandes formadoras do ambiente cultural e social 

de nossa época. Isso porque trabalha a partir de dados culturais existentes, 

recombinando-os, remodelando-os (e até mesmo alterando suas 

relevâncias), e sobre alguns dos instintos mais fortes dos seres humanos: o 

medo, a vontade de ganhar, a necessidade de auto-realização, a compulsão 

de experimentar o novo, a angústia de saber mais, a segurança da tradição. 

A propaganda age sobre os consumidores informando, argumentando, 

comparando. Tanto de forma lógica e racional como subjetiva e emocional 

(SAMPAIO, 2003, p. 38). 

 

Os elementos socioculturais não tratam apenas do país, ano, região, porém 

reportam-se também aos fatores primordiais de distinção entre os indivíduos, como sexo, 

idade, religião, classe social. Outros elementos bem mais específicos são levados em conta 

durante a adequação da linguagem que perpassam os princípios motivadores de 

comportamento e o principal é a identidade que constitui o consumidor. 

 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PÚBLICO 

Não só a propaganda leva em consideração o contexto social como também é capaz 

de remodelar os aspectos do cotidiano do indivíduo, criando e mesclando hábitos a partir da 

publicidade. Identidade é algo que caracteriza, identifica, representa ou forma determinada 

coisa. A sociedade pós-globalização se depara com o problema da “crise de identidade” 

(HALL, 1992), onde o indivíduo, que até então tinha a sua identidade definida através do 
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contexto social e cultural em que estava imerso, entra em contato com os contextos 

culturais de todo o mundo o que resultou em uma interação global de influências sociais 

sobre o sujeito. Para Stuart Hall, “esta perda de um sentido de si estável é chamada, 

algumas vezes de deslocamento ou descentração do sujeito” (HALL, 1992, p. 9) 

A perda do que se entende por identidade ocorre porque a dinâmica após a 

globalização é outra, onde os meios de comunicação se difundem gerando novas formas de 

significação dentro da cultura. Sempre atentando ao fato de que 

 
todo meio de representação - escrita, pintura, desenho, fotografia, 

simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação - deve 

traduzir seu objeto em dimensões espaciais e temporais (...) Diferentes 

épocas culturais tem diferentes formas de combinar essas coordenadas 

espaço-tempo (HALL, 2006, p.70). 

 

Ou seja, a forma com a qual a identidade se constitui está intimamente relacionada 

ao contexto onde ela se constrói. Dessa mesma forma, são as gírias, que funcionam, muitas 

vezes como marcadores de certo tempo ou lugar. Assim quando uma pessoa fala “égua” 

caracteriza o pertencimento ou o conhecimento da cultura nortista do Brasil, e através do 

mesmo processo, ao se falar “broto” remete a uma época passada em que era comumente 

usado esse vocabulário.  

A identidade, como o inconsciente, está estruturado como a língua (Hall, 1992) e a 

construção dela, assim como a utilização das gírias muitas vezes também de maneira 

inconsciente. Há vocabulários gírios tão impregnados na língua portuguesa que não se 

caracteriza como tal. Como por exemplo, a palavra “legal”, já tão utilizada que perde o seu 

sentido de algo dentro da lei e passa adjetivar de algo como bom ou agradável.  

 
O/A falante individual não pode, nunca fixar, o significado de uma forma 

final, incluindo o significado de sua identidade. As palavras são 

“multimoldadas”. Elas sempre carregam ecos de outros significados que 

elas colocam em movimento, apesar de nossos melhores esforços para 

cerrar o significado (...) o significado é inerentemente instável: ele procura o 

fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela 

diferença) (HALL, 1992, p.41). 

 

A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpretados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1987). Não só a linguagem da propaganda é 
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usada de acordo com o público, como também o público pode absorver elementos da 

propaganda e fazê-los parte da sua identidade. 

Um dos meios através do qual os indivíduos adquirem os elementos culturais que 

constroem a identidade é a imitação. 

 
Imitar é uma tendência inata do ser humano, como a sugestão da qual é seu 

aspecto ativo. Toda gente usa. A moda é a expressão máxima da imitação. 

Há modas que dominam uma cidade, um país e até o mundo inteiro, em 

determinada época, para depois decrescerem de intensidade e cederem lugar 

a... outra moda. Assim acontece com os vestuários, com os penteados, com 

as músicas, com as gírias e, mais ainda, com os sentimentos. E se o 

indivíduo isolado possui instinto de imitação. O fenômeno atinge mais força 

nas coletividades. O homem no seio da coletividade sente-se 

irresistivelmente atraído a imitar as atitudes dos demais membros do grupo 

(SANT’ANNA, 1998, p. 93). 

 

É com esse indivíduo que a publicidade atual vem se comunicar, dotado de tamanha 

complexidade, o novo conceito de identidade torna necessário que se dirija as pessoas de 

forma mais direcionada e restrita. Através de propostas mais específicas capazes de 

interagir e reter a atenção do consumidor aquilo que se fala e tentando caracterizar a 

mensagem de acordo com o aparato cultural ou ainda despertar certa curiosidade pelos 

benefícios da aquisição. Hoje em dia consomem-se elementos culturais de prestígio, 

autoafirmação, satisfação mais do que os próprios produtos. 

As gírias têm o potencial de sugerir identidades, já que estabelecem uma relação de 

significação mais íntima e direta entre a palavra e o sentido conotativo que possui no grupo 

de atuação. E na publicidade adquirem vantagens, pois conseguem de forma mais sutil 

entrar em contato com o receptor. Ao se deparar com esse tipo de vocábulo desperta para si 

um sentimento de pertencimento, que é muito favorável à comunicação, e uma vez 

conseguida a atenção do público fica mais fácil transmitir a mensagem.  Porém, a utilização 

das gírias para comunicar mensagens publicitárias não pode ser feita aleatoriamente, pois 

passa por um processo onde “para encontrar sua identificação com o grupo a que pertence, 

o falante deve conhecer o significado denotado e reconhecer o valor anexado pela carga 

cultural” (CARVALHO, 2009, p.105), e é suscetível a erros de interpretação se não bem 

adequados ao público ou ao meio de comunicação podendo, dessa forma, transmitir um 

sentido errado a um grupo não pretendido. 

 

GÍRIAS NA PUBLICIDADE  
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Teorizar sobre o processo de criação publicitário é de fato importante, porém não se 

deve deixar que no estudo de estratégias publicitárias não fosse mostrado àquilo que, na 

prática é executado. Dessa forma, dois exemplos de gírias utilizadas em publicidades são 

apresentados a fim de ilustrar como a linguagem não coloquial pode, e é um elemento 

presente na criação das redações publicitárias.  

 

O texto publicitário, qualquer que seja a mensagem implícita, é o 

testemunho de uma sociedade de consumo e conduz a uma representação da 

cultura a que pertence, permitindo estabelecer uma relação pessoal com a 

realidade particular (...) a publicidade usa conotações culturais, icônicas e 

linguísticas, sobretudo aquelas que veiculam estereótipos mais facilmente 

codificáveis e compreensíveis (CARVALHO, 2009, p. 106 -107). 

 

A breve análise dos textos publicitários abaixo será feita não sob o ponto de vista da 

adequação texto-imagem, mas se encarregará simplesmente da correspondência entre o 

vocábulo utilizado e as possíveis conotações geradas a partir do público-alvo do produto. 

A Figura 1 é uma peça publicitária do modelo Havaianas Wave, destinada ao 

público masculino, o texto da peça é “Turbinamos o peito do seu pé”. O vocábulo 

“turbinamos” de nada faz referência a palavra “turbina”, da qual se deriva, porém é 

utilizado no sentido de aumentar o tamanho. Nota-se que há a ilustração de uma mulher, 

algo corriqueiro em publicidades para os homens, e também é possível perceber que a gíria 

faz referência ao fato de preencher os seios da mulher e também de acrescentar algo aos pés 

dos homens, de forma que ao “turbina-los” haverá um acréscimo das curvas, 

proporcionadas, no casa das mulheres pelo implante de silicone, e no dos homens pelas 

curvas do novo modelo de sandálias. 

 

 

Figura 1 – Anúncio da Havaianas Wave 

Fonte: http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=27789 

 

http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=27789
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A Figura 2 é o anúncio de lançamento dos notebooks Daten Malhação ID. Os produtos são 

destinados ao público mais jovem e que, provavelmente, acompanham a novela da Rede 

Globo “Malhação ID”. Possui a seguinte redação: “Mais disputado que o Bernardo. Mais 

plugado que o Jotapeg. Chegou o notebook da galera descolada: Daten Malhação ID. Uma 

edição limitada, desenvolvida para os amantes da novelinha, com skins personalizadas do 

Bernardo e Jotapeg, os personagens que agitam a Malhação. Garanta já o seu e mostre toda 

a sua atitude”. O apelo ao público é evidenciado através do layout do anúncio, o qual é 

constituído de formas irregulares e de cores variadas, sobretudo com a utilização das 

palavras “plugado” e “descolado”. A utilização de “Plugado”, palavra derivada de plugue, 

que é uma peça de ligação elétrica, é muito utilizada ao se falar em informática, de conexão, 

isso justifica a utilização da derivação, nesse caso, o termo é empregado no sentido de fazer 

parte de certo conhecimento. O anunciante faz questão de ainda caracterizar o público do 

seu produto que é a “galera descolada”, que são pessoas jovens, atualizadas, despojadas, 

não tradicionais. 

 

 

Figura 2 – Anúncio Daten Malhação ID 

Fonte: http://www.marcativa.com/blog/tag/daten/ 

 

De acordo com a análise acima, a proposição de que “a mensagem publicitária 

sempre utilizará as palavras com a carga cultural que possuem na comunidade em que será 

veiculada, tentando não contrariar o estabelecido, para que possa ser entendida e aceita” 

(CARVALHO, 2009) é correta na publicidade que estuda o consumo cultural de seu 

http://www.marcativa.com/blog/tag/daten/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 9 

público a fim de estar cada vez mais próximo dele, visando a facilitar o bom 

relacionamento e evitar a falta de nexo entre o que o anunciante se propõe a transmitir e 

aquilo que é realmente percebido pelos consumidores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo, a análise das gírias partiu primeiramente de uma visão negativa em 

relação ao seu emprego na comunicação como um todo, sendo considerada como marginal 

ao processo culto da língua. Porém, ao desenvolver maior conhecimento do processo 

significação das gírias e em paralelo da construção cultural e do ponto de vista da 

diferenciação necessária nos processos de produção publicitária foi possível encontrar e 

discorrer sobre o potencial das gírias dentro de um contexto próprio de produção de 

significado que pode beneficiar a abordagem publicitária com sua utilização. Sem, no 

entanto, desvincular o seu emprego de um estudo aprofundado sobre adequação tanto da 

mensagem quanto do público-alvo. 

Abordando também os processos de transferência e obtenção de traços culturais 

através da construção da identidade e da relação profunda dos meios de comunicação, em 

especial os constantemente usados como difusor de propagandas, com essa dinâmica entre 

os sujeitos dessa transição. 

Ao exemplificar de que forma esse consumo cultural das gírias é transmitido pelas 

redações publicitárias fica reforçado, que esse tipo de prática é possível de ser aplicado e 

que requer cuidados para não sugerir uma abordagem contrária da pretendida. Além, ainda, 

de situar e caracterizar o público ao qual está destinada a mensagem. E a utilização das 

gírias não é desprovida de pretensão, antes de tudo, visa captar o receptor através da 

identificação dos recursos empregados e fazê-lo se sentir prestigiado por ter traços 

constituintes da sua identidade reconhecidos, agregando dessa forma um sentimento de 

superioridade e ou pertencimento ao contexto da comunicação.  
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