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RESUMO  

 

Este estudo propõe uma análise semiótica para uma peça publicitária elaborada 
pelos acadêmicos de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. A 
perspectiva metodológica aqui adotada denota uma compreensão específica para 
essa, de modo a ressaltar os caracteres linguísticos e visuais assumidos pela 
apresentação. Para a elaboração do projeto, fez-se necessária a utilização de 
recursos visuais e linguísticos, realizando, assim, uma análise semiótica pautada na 
divisão metódica dos elementos constitutivos de uma mensagem. Deste modo, o 
estudo traz como principal objetivo a demonstração de como a análise de uma peça 
publicitária pode tomar um aspecto de relevância para a compreensão de uma 
produção, em sua totalidade.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho traz como fundamentado de existência a análise de 

questões semióticas acerca de uma campanha publicitária, trazendo como objeto a 

doação de sangue. Delimitando o problema enfrentado, qual seja, a pouca procura 

voluntária por hemocentros, no intuito de realizar doações de sangue, bem como a 

conduta praticada por grande parte das ações publicitárias que abordam a doação 

de sangue, que é a reiterada utilização de verbos no imperativo, a presente 
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produção objetiva suprir estas lacunas e, consequentemente, produzir resultados 

efetivos, com o aumento gradual de doadores.  

Em primeiro momento, procurou o trabalho encontrar elementos linguísticos e 

visuais, dentro deste contexto comunicacional, que conseguissem atingir o objetivo 

pretendido. Aqui, todos os elementos constitutivos da comunicação foram 

subdivididos e individualmente estudados, de modo que possibilitasse a construção, 

passo a passo, da mensagem final, seguindo os ensinamentos de Lucia Santaella 

(2012). Alcançados estes postulados teóricos, foi produzida uma arte, 

posteriormente inserida em cartaz, empregando a mensagem construída. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

  

 O trabalho buscou fundamentação na obra de Lúcia Santaela, intitulada 

“Semiótica Aplicada”, onde a autora descreve, ponto por ponto, os aspectos 

constitutivos de uma mensagem, de modo a possibilitar a análise semiótica aqui 

empregada. Em primeiro momento, a autora apresenta as categorias, identificadas 

por Pierce, divididas em: a) primeiridade, a primeira sensação sentida; b) 

secundidade, que constitui a reação aos fatos externos; e c) terceiridade, que é 

quando o objeto passa a representar algo. Posteriormente, analisa-se o critério 

triádico, subdividida em legi-signo, simbólico e dicente (SANTAELLA, 2012).. 

Na primeiridade, apresentam-se as cores e os objetos; na secundidade a 

interpretação pessoal; e na terceiridade, a interpretação por lei que o símbolo da 

bomba de combustível tem o significado apresentado, assim como a gota de 

sangue, representando a doação.  

A respeito da análise triádica, composta por legi-signo, simbólico, dicente, os 

signos (bomba de combustível e gota de sangue) são legi-signos, porque possuem 

um único significado que é entendido por todos da mesma maneira; simbólicos, 

porque remetem simbolicamente a bomba de combustível e a gota de sangue; e um 

dicente porque conforme a experiência do meu interpretamen, identificará os 

símbolos utilizados, pois, segundo a autora, “um dici-signo é um signo que é 

entendido como representando seu objeto com respeito à existência real (...). (2012, 

p. 27)”.  



 

 
 

 
 

As cores, vermelha e branca, representam, respectivamente, o sangue (da 

doação) e a solidariedade. Como são cores mais usuais em campanhas desse ramo, 

preferiu-se permanecer a usualidade das mesmas. As referências que foram 

utilizadas na construção da imagem da campanha são: a bomba de combustível 

(utilizada para sinalização de postos de combustível em rodovias) e a gota de 

sangue, um dos símbolos mundiais da doação de sangue.  

Apresenta-se a figura do caminhão tanque (doador), que leva o combustível 

para os postos (hemocentros). Nos postos, o combustível (sangue) é armazenado 

em seus devidos lugares (diferenciação dos tipos sanguíneos – fator Rh). O carro (a 

pessoa que receberá a doação) irá abastecer conforme a compatibilidade com o seu 

modelo (tipo de sangue). O sentido da frase “Pode completar”, na chamada da 

campanha, estaria fazendo uma alusão a uma fala comum utilizada por motoristas 

em postos de combustível. “O hemocentro agradece” servirá como um gancho para 

a chamada da campanha, a frase possui o sentido de “nós, do hemocentro, e todos 

que precisam de sangue, agradecemos a sua colaboração”. A ligação com a frase 

anterior é indireta, já que o diálogo seria do doador, com o intuito de levar à 

consciência a importância da doação. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O projeto foi colocado a teste uma vez, durante a manhã do dia 22 de Outubro 

de 2016, um sábado, na cidade de Marechal Cândido Rondon, em frente ao posto 

de saúde da Rua 7 de Setembro. Uma forma incipiente do cartaz foi exposta entre 

as 7h e 9h deste dia, com um dos membros do grupo ao lado; cerca de 30 (trinta) a 

40 (quarenta) pessoas caminharam em frente ao cartaz, tendo 12 (doze) parado 

para analisa-lo e, destes, 8 (oito) pediram informações sobre a doação de sangue, 3 

(três) apenas elogiaram a mensagem e 1 (um) disse não ter entendido. 

 Apesar da ausência de resultados expressivos na primeira amostra, o fato de 

40% dos transeuntes terem interrompido suas caminhadas para analisar a 

mensagem, e, destes, 67% terem requerido informações sobre a doação de sangue 

demonstram que o objetivo final desta produção poderá ser alcançado, após 

aprimoramento do modo de transmissão (cartaz). 

 



 

 
 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com intuito de difundir de maneira relevante informações a respeito da a 

doação de sangue, é imprescindível que a campanha seja vinculada em pontos com 

maior circulação de pessoas, em horários onde mais pessoas trafeguem pelas ruas, 

assim como em outros pontos, ligados ou não à saúde. 
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