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30h 30h 0
Ementa: A enunciação lingüística e a escritura publicitária. Os parâmetros da enunciação. A 
diversidade dos modos enunciativos. A fala e a escrita. Língua e funções. Aspectos lógicos, 
contextuais e situacionais do significado. Sentido, significação e significado. Organização do 
discurso: os recursos da linguagem. A ética e a expressividade no texto publicitário. As formas de 
organização da produção publicitária.
Objetivo geral:
Conhecer e compreender a linguagem publicitária, com suas especificidades discursivas, na conver-
gência com diferentes gêneros e estilos. 

Objetivos específicos:
1. Entender os processos de linguagem verbal e não-verbal.
2. Analisar técnicas de criação e construção de discursos e narrativas publicitárias.
3. Compreender teorias de significação e produção simbólica na propaganda.
4. Diferenciar linguagem visual e conceitual em campanhas publicitárias.
5. Estimular práticas de criação e desenvolvimento de peças publicitárias. 

Conteúdo Programático

UNIDADE 1. O discurso e a enunciação publicitária
1.1 A enunciação publicitária e a produção de sentido
1.2 O ethos publicitário e a persuasão
1.3 A recepção da publicidade e as práticas do consumo
1.4 A ressignificação da enunciação na ciberpublicidade

UNIDADE 2. Linguagem publicitária, gêneros e estilo
2.1 Gêneros textuais e publicidade

http://lattes.cnpq.br/9579821848792166


2.2 A autoria e o estilo na enunciação publicitária
2.3 Recursos expressivos da linguagem publicitária
2.4 Publicidade, persuasão e figuras de linguagem 

UNIDADE 3. Práticas da construção discursiva na publicidade 
3.1 O slogan publicitário
3.2 Naming, marcas fortes e fracas
3.3 O manifesto da marca
3.4 Título, texto e assinatura na campanha publicitária
3.5 O call-to-action e a persuasão nas mídias digitais

Metodologia:

As aulas serão divididas em síncronas e assíncronas, com aproximadamente 2h cada. Nas aulas
síncronas, serão abordadas questões teórico-práticas constantes no programa da disciplina, ilustra-
das pela produção na área, sendo estimulada a participação do aluno. Nas aulas assíncronas. Os
alunos deverão ler textos e realizar atividades solicitadas durante as aulas síncronas e no Google
Classroom da turma.
As aulas síncronas acontecerão às quintas-feiras, das 9h às 11h, via Google Meet (link disponível 
no Classroom).

Importante: Sobre gravação das aulas e uso de imagens de discentes e docentes
1) As atividades síncronas e/ou assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita para fins 
de anotação, facultando-se a discentes seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expres-
sa manifestação;
2) Haverá, durante as transmissões das atividades síncronas, alerta (escrito e/ou verbal) de que é 
proibida a utilização e/ou divulgação de gravações em vídeo, prints ou fotografias das aulas sem ex-
pressa autorização dos participantes das atividades;
3) Discentes não serão obrigados a manterem as câmeras ligadas durante as atividades síncronas, 
como forma de preservar a intimidade e as imagens de discentes.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

A avaliação consistirá em três notas: a primeira e a segunda, relativas a trabalhos e análises de textos e
mensagens publicitárias; e a terceira constará da criação de peças publicitárias, em grupo, a partir de
briefing apresentado pela professora. Os prazos e pesos das atividades avaliativos seguem o esquema
a seguir:

• Artigo científico de 5 a 10 páginas (Unidade 1), individual: 3,0 (Entrega até 03/03)
• Análise de campanha publicitária (Unidade 2), em duplas ou trios: 2,0 (Entrega até 24/03)
• Criação de campanha publicitária em duplas ou trios: 5,0 (Apresentação: 31/03)
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CRONOGRAMA (quintas, de 9h às 13h)

04/11 - ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO 1: 1.1 A enunciação publicitária e a produção de sentido. 

Leitura do texto: TRINDADE, Eneus. Reflexões sobre os sujeitos da enunciação e do enunciado na 
publicidade.
Levantamento dos principais pontos (fichamento). Postar no Classroom até 27/01.

11/11 - ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO 2: 1.2 O ethos publicitário e a persuasão. Leitura do texto: 

CASAQUI, Vander. Publicidade, marcas e análise do ethos. Comunicação, Mídia e Consumo.
Responder à pergunta: Como a teoria do ethos publicitário pode contribuir para a análise de campa-
nhas publicitárias? Redigir a resposta em 10 a 15 linhas e postar no Google Classroom até 03/02.

18/11 - ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO 3: 1.3 A recepção da publicidade e as práticas do consumo. 

Leitura do texto: TRINDADE, E.; MOREIRA, R. A. L. Aspectos da Recepção Publicitária e das 
Práticas de Consumo em Três Famílias Paulistanas.
Escolher um membro de sua família e responder: 1) qual sua faixa etária e classe sócio-econômica? 2)
De qual campanha publicitária recente essa pessoa mais gostou e por quê? 3) Qual sua marca preferi-
da e por quê? Compartilhar com a turma na aula do dia 10/02.

25/11 - ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO 4: 1.4 A ressignificação da enunciação na ciberpublicidade. 

Atividade de reposição: Leitura do texto HANSEN, Fábio. Resistência à narrativa publicitária: por um
regime discursivo dialógico.
Levantamento dos principais pontos. Postar no Classroom até dia 17/02.

02/12 - ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO 5: Unidade 1 - O discurso e a enunciação publicitária. Redi-

gir artigo científico individualmente, de 5 a 10 páginas, abordando ao menos 3 dos textos sugeridos na
bibliografia do curso, relacionando-os entre si e com a publicidade atual.

Atividade avaliativa (3,0). Entrega no Classroom até dia 03/03.

09/12 - ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO: Unidade 1 - O discurso e a enunciação publicitária. Redigir 

artigo científico individualmente, de 5 a 10 páginas, abordando ao menos 3 dos textos sugeridos na bi-
bliografia do curso, relacionando-os entre si e com a publicidade atual.

Atividade avaliativa (3,0). Entrega no Classroom até dia 03/03.

16/12 - ATIVIDADE DE REPOSIÇÃO: 2.1 Gêneros textuais e publicidade.

Atividade: Responder às perguntas: 1) qual a função do gênero textual publicitário? 2) Quais as prin-
cipais características desse gênero? 3) trazer um exemplo de campanha publicitária que ilustre essas 
características, justificando. 
Postar no Classroom até o dia 10/03.

23/12, 30/12, 06/01, 13/01, 20/01 - RECESSO



27/01 - Apresentação da disciplina, do plano de ensino e dos critérios de avaliação. Postagem da ativi-
dade de reposição da aula 1. Discussão do plano de reposição das aulas da primeira parte do semestre. 

03/02 - 2.2 A autoria e o estilo na enunciação publicitária. Aula expositiva e discussão sobre as rela-
ções entre o tema e os textos das aulas de reposição 1 e 2.

10/02 - 2.3 Recursos expressivos da linguagem publicitária. 2.4 Publicidade, persuasão e figuras de 
linguagem. Aula expositiva e dialogada. Discussão da leitura e atividade referente ao tópico 1.3 A re-
cepção da publicidade e as práticas do consumo.

17/02 - 3.1 O slogan publicitário. Aula expositiva e atividade prática.
 
24/02 - 3.2 Naming, marcas fortes e fracas. Aula expositiva e atividade prática.

03/03 - 3.3 O manifesto da marca. Aula expositiva e atividade prática. Entrega da atividade avaliativa 
1 (postar no Classroom). Briefing para o trabalho final.

10/03 - 3.4 Título, texto e assinatura na campanha publicitária. Aula expositiva e atividade prática.

17/03 - 3.5 O call-to-action e a persuasão nas mídias digitais. Aula expositiva e atividade avaliativa 2: 
análise de campanhas publicitárias, em duplas ou trios (2,0). Entrega até 24/03.

24/03 - As práticas de construção discursiva na publicidade: a linguagem publicitária e as práticas de 
consumo contemporâneas. Discussão e acompanhamento dos trabalhos finais.

31/03 - Apresentação do trabalho final. Encerramento da disciplina.

PROFESSOR: Lívia Silva de Souza EMAIL: livia.souza.37@ufes.br


